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ទំព័រ 2 
 

 

បញ្ជ ីតារាង                                                                                                 

- តារាងទ១ី៖ ការបណថុ ុះបណ្តថ លមស្រនថីរាជការេីុវលិម្មនលកខណៈជារបពន័នតាមរយៈ 
សាលាភូមនិធរដឌបាល  

ទាំពរ័ 

១២ 

- តារាងទ២ី៖ ការលរៀបចាំមុែត្ាំកណងេាំខាន់ៗ ជូនមស្រនថីរាជការេីុវលិ  ១៣ 

- តារាងទ៣ី៖តារាងេទិត្ិមស្រនថីរាជការេីុវលិជាស្រេថីេរុបលៅតាមរកេួងសាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្និិង 

ថ្នប កល់រកាមជាត្ិ    

១៨ 

- តារាងទ៤ី៖តារាងេទិត្ិមស្រនថីរាជការេីុវលិជាស្រេថីកដលម្មនមុែត្ាំកណងលៅតាមរកេួង 

សាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ិនិងថ្នប កល់រកាមជាត្ិ  

១៩ 

- តារាងទ៥ី៖តារាងេទិត្ិមស្រនថីរាជការេីុវលិកដលម្មនកានមុ់ែត្ាំកណងរគបរ់គងលៅតាមរាជ
ធានីលែត្ថនងិសាទ បន័លផសងលទៀត្ 

២០ 

- តារាងទ៦ី៖ការដាំល ើងត្នមលេនធេសនល៍បៀវត្សមូលដ្ឋឌ ន   ២២ 

- តារាងទ៧ី៖លបៀវត្សអបផបរម្មេរម្មបម់ស្រនថរីាជការេីុវលិនិងកងកម្មល ាំងរបដ្ឋបអ់ាវុធ  ២២ 

- តារាងទ៨ី៖ របាកឧ់បត្ទមភរបចាំកែេរម្មបម់ស្រនថីជាបក់ិចចេនា រកមុរបកឹារគបរ់បលភទ 
និងមស្រនថីភូម ិ

២៣ 

- តារាងទ៩ី៖របាកត់្ាំបនេ់រម្មបម់ស្រនថីរាជការេីុវលិកបុងវេ័ិយអបរ់ ាំនិងេុខាភបិាល ២៣ 

- តារាងទ១ី០៖របបេនថិេុែេងគមអបផបរម្មរបចាំកែេរម្មបអ់ត្តី្មស្រនថីរាជការេីុវលិនិង  
អត្ីត្យុទនជន 

២៣ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 3 

 

 

 គណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ    រកេួងមុែងារសាធារណៈ កដលជាលេនាធិការ
ឱ្យរាជរដ្ឋឌ ភបិាល ម្មនត្ួនាទីភារកិចចលៅកបុងការរលរៀបចាំ េរមបេរមួល និងជាំរុញការអនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណ 
ទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨។ កមមវធិីជាត្លិនុះ គឺលតថ ត្ជាេាំខានល់ៅលលើ៖ (១)លេវាសា- 
ធារណៈរបកបលដ្ឋយគុណភាព ភាពសាមញ្ដ  របេិទនភាព ភាពអាចលជឿទុកចិត្ថបាន ភាពឆ្បរ់ហ័េ លឆលើយត្ប
ទានល់ពលលវលាលៅនឹងលេចកថីរត្ូវការ ម្មនភាពងាយរេួល និងម្មនការចូលរមួពីអបកលរបើរបាេ់លេវា (២)ការ
រគបរ់គង នងិការអភវិឌ្ណមស្រនថរីាជការេីុវលិឲ្យកានក់ត្ម្មនេមត្ទភាព ភាពសាវ ហាប ់ របេិទនភាព និង ភាពលជឿ
ទុកចិត្ថកបុងការផថល់លេវាសាធារណៈ លដ្ឋយរបកានខ់ាជ បនូ់វវបផធមល៌េវាសាធារណៈ ឆនធៈម្មច េ់ការ ភកថីភាព នងិ
មនេិការវជិាជ ជីវៈ (៣)របពន័នលបៀវត្ស    ធានាបាននូវេមធម ៌ បលងកើនផលិត្ភាព នងិរបេិទនភាពការងារ រពម
ទាាំងធានាបាននូវេងគត្ិភាពរវាងរកបែណឍ មស្រនថរីាជការេីុវលិ និងរកបែណឍ កងកម្មល ាំងរបដ្ឋបអ់ាវុធ។  

 លដើមផេីលរមចបានលជាគជយ័លលើការអនុវត្ថកមមវធិីកាំកណទរមងល់នុះ គឺទាមទារឱ្យម្មនការចូលរមួពីរគប់
ភាគីពាកព់ន័ន ទាាំងរកបែណឍ ថ្នប កជ់ាត្ ិនិងថ្នប កល់រកាមជាត្ិ លដ្ឋយរបកានខ់ាជ បនូ់វភាពជាម្មច េ់ ភាពជាអបកដឹកនាាំ 
ឈរលលើអភរិកមបុលរេកមមចាំលពាុះការងារ លដ្ឋយរត្ូវេហការគ្នប កដលម្មនលកខណៈជាសាទ បន័និងរបទាករ់កឡា 
កបុងសាម រត្នីនការរបមូលផថុ ាំនូវធនធានេម្មភ រៈថវកិានិងបញ្ហដ ញាណ លដើមផេីលរមចបានលទនផលរមួកដលជារបលោជន៍
ដល់មស្រនថីរាជការនិងរបជាពលរដឌ។ កបុងបរបិទលនុះ លលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដឌបាល
សាធារណៈ                                   រកេួងមុែងារសាធារណៈ បាន
ជាំរុញការអនុវត្ថ    ការតាមដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យននការអនុវត្ថេកមមភាពកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈកដល
បាន                                                                     
                                                                
                            ។ 

 ជារមួការអនុវត្ថេកមមភាព លៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៧លនុះ រកេួងមុែងារសាធារណៈ គណៈកម្មម ធិការកក 
ទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ និងរកេួងសាទ បន័ពាកព់ន័ន បានែិត្ែាំបាំលពញភារកិចច តាមសាម រត្ីននភាពជាម្មច េ់ 
   អនុវត្ថេលរមចបាននូវវឌ្ណនភាពការងារជាវជិជម្មន លបើលទាុះបីជាម្មនបញ្ហា របឈមមួយចាំនួនកដលជួបរបទុះ 
ោ៉ា ងណ្តកល៏ដ្ឋយ។         បនាធ ប់ នឹង  បងាា ញពីវឌ្ណនភាពការងារលធៀបនឹង     េកមមភាព យនថការ
េរមបេរមួលជាំរុញការអនុវត្ថការតាមដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមល និងបញ្ហា របឈមនានាកដលជួបរបទុះកបុង
ឆ្ប ាំ២០១៧ រពមទាាំងទិេលៅការងារជាយុទនសាស្រេថេរម្មបជ់ាំហានបនថ។ 

 

 

 

ជាំពូរទី១ សសចរតីសផតើម 
 

កផនរទី១. សសចរតីសផតើម 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 4 

 

ការកកលមអគុណភាពលេវាសាធារណៈកដលបានកាំណត្ក់បុងកផនការេកមមភាពននកមមវធិីជាត្ិកាំកណ
ទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ម្មនចលងាក មេកមមភាពចាំនួន០៧។ កបុងចាំលណ្តមចលងាក មេកមមភាព 
ទាាំង០៧លនុះ ចលងាក មេកមមភាពទី០៤ បានអនុវត្ថរចួរាល់លៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៥    ២០១៦រចួមកលហើយ។ លៅកបុង
ឆ្ប ាំ ២០១៧លនុះ ចលងាក មេកមមភាពកដលរត្ូវអនុវត្ថបនថគឺម្មនចាំនួន 0៦ ចលងាក មេកមមភាព។ វឌ្ណនភាពនន
ចលងាក មេកមមភាពទាាំង ០៦ លនាុះ ម្មនដូចខាងលរកាម ៖ 

  

ចលងាក មេកមមភាព វឌ្ណនភាពការងារ 

១.១ លរៀបចាំបលងកើត្និងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថ 
របពន័នរត្ួត្ពិនតិ្យនិងវាយត្នមលគុណភាព 
និងរបេិទនភាពននការផថល់លេវាសាធា 
រណៈ 

កបុងរកបែណឍ ននការអនុវត្ថចលងាក មេកមមភាពលនុះ អនុរកឹត្យេថី 
ពីការវាយត្នមលនិងផថល់រងាវ នអ់ងគភាពផថល់លេវាសាធារណៈគាំរូរត្ូវ
បានលរៀបចាំនិងកាំពុងឆលងការពិភាកាករមតិ្បលចចកលទេនផធកបុង។ 

អនុរកឹត្យលនុះ ម្មនលគ្នលបាំណងជាំរុញលអាយម្មនការលរៀបចាំ 
របពន័នរត្ួត្ពិនតិ្យនិងវាយត្នមលអងគភាពផថល់លេវាសាធារណៈលៅ 
កបុងនផធកបុងរកេួងសាទ បន័ និងកបុងរកបែណ័ឍ ននរដឌបាលសាធារណៈ 
ទាាំងមូល។ អនុរកឹត្យលនុះ នឹងជាំរុញចលនាកកលមអការផថល់លេវា
សាធារណៈលៅតាមរកេួងសាទ បន័ ប៉ាុកនថនឹងរត្ូវចបល់ផថើមពីរកេួង 
សាទ បន័អាទិភាពចាំនួន០២ គឺរកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា និង 
រកេួងេុខាភបិាល។ 

វធិានការអនុវត្ថបនថ 

រកេួងមុែងារសាធារណៈ និងលលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ គួរ 
លរៀបចាំឱ្យម្មនការពិលរគ្នុះលោបល់ជាលកខណៈអនថររកេួងចលងអៀត្តាមវេ័ិយនីមយួៗ លដើមផីលរៀបចាំរបពន័នតាម 
ដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមល គុណភាពលេវាសាធារណៈកដលម្មនលកខណៈរគបរ់ជុងលរជាយ នឹងអាចទទួល 
យកមកអនុវត្ថបានេរម្មបល់ធវើជាកម៉ារត្   កបុ ងការជាំរុញនិងកកលមអគុណភាព និងរបេិទនភាពននការផថល់លេវា 
សាធារណៈ។ 

១.២ ការលធវើបចចុបផនបកមមករមងពត័្ម៌្មន 
លេវាសាធារណៈ រពមទាាំងជាំរុញការ 
បណថុ ុះបណ្តថ លនិងផសពវផាយអាំពីលេវា 
សាធារណៈជាពិលេេតាមរបពន័នលអ ិច 
រត្ូនិច 

កបុងរកបែណឍ ននការលធវើបចចុបផនបភាពករមងពត័្ម៌្មនេថីពីលេវា 
សាធារណៈ ពត័្ម៌្មនេថីពីលេវាសាធារណៈរបេ់រកេួងសាទ បន័ 
រត្ូវបានរបមូលនិងលធវើបចចុបផនបភាពជាបនថបនាធ ប់ទាាំងលៅកបុងករមង 
ពត័្ម៌្មនលេវាសាធារណៈ និង          កបុងកមមវធិកីារផថល់
ពត័្ម៌្មនលេវាសាធារណៈ តាមទូរេ័ពធសាម ត្ហវូន(Public Service 

 

កផនរទី២. ការករលមអគុណភាពសសវាសាធារណៈ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 5 

 

 Mobile Application)។ ពត័្ម៌្មន កដលរត្ូវបានលធវើបចចុបផនបភាព 
រមួម្មន ពត័្ម៌្មនអាំពីេថង់ដ្ឋលេវាសាធារណៈ (ត្នមល រយៈលពល នន 
ការទទួលយកលេវា  និងឯកសារត្រមូវ រពមទាាំងមលធាបាយ នន 
ទាំនាកទ់ាំនងនិងផថល់ពត័្ម៌្មនរត្ ប ់និងបណថឹ ងត្វា៉ា ។ 

ទនធឹមនឹងការរបមូលពត័្ម៌្មន និងលធវើបចចុបផនបភាពករមងពត័្ម៌្មន
េថីពីលេវាសាធារណៈ ការផសពវផាយ អាំពីរលបៀបននការលរបើរបាេ់
ករមងពត័្ម៌្មនលេវាសាធារណៈ និងកមមវធិផីថល់ពត័្ម៌្មនេថីពីលេវា
សាធារណៈករ៏ត្ូវបានអនុវត្ថ លដើមផផីសពវផាយដល់មស្រនថីរាជការ 
និងសាធារណជនផងកដរ កបុងកាំ ុងលពលននការផថល់ការបណថុ ុះ
បណ្តថ លេថីពីលេវាសាធារណៈ ដល់មស្រនថីចាំនួនរបម្មណ ២០០ 
នាក ់និងផសពវផាយតាមរយៈសាទ នីយទូរទេសនក៍បុងរេុក។ 

វធិានការអនុវត្ថបនថ 

ការលធវើបចចុ បផនបកមមករមងពត័្ម៌្មនលេវាសាធារណៈរបេ់រកេួង សាទ បន័ទាាំងអេ់     ពត័្ម៌្មនលេវា
សាធារណៈតាមទូរេ័ពធសាម ត្ហវូ ន                              គួររត្ូវលរៀបចាំឱ្យម្មនការផសពវ
ផាយ និងបណថុ ុះបណ្តថ លឱ្យបានទូលាំទូលាយលដើមផីបស្រញ្ហជ បដល់អបកផថល់លេវា និងអបកទទួលលេវាេាំលៅ 
យល់ដឹងពីការផថល់លេវាធារណៈ កដលបានលធវើបចចុ បផនបកមម ឈានលៅដល់ការផថល់លេវារតឹ្មរត្ូវតាមលគ្នល 
ការណ៍កដលបានកាំណត្។់ 

១.៣ កកលមអនីត្ិវធិី និងយនថការកបុងការ 
ផថល់លេវាសាធារណៈេាំខាន់ៗកដល 
ពាកព់ន័នតធ ល់នឹងជីវភាពរេ់លៅរបេ់ 
របជាពលរដឌ 

លដើមផជីាំរុញការកកលមអនីត្ិវធិីនិងពរងីការអនុវត្ថយនថការម្មន
របេិទនភាពកបុងការផថល់លេវាសាធារណៈ េកមមភាពេាំខានច់ាំនួន 
០៣ រត្ូវបានអនុវត្ថ៖  

 េកមមភាពទី១ គឺការលរៀបចាំេិកាខ សាលាផសពវផាយអាំពី
ទេសនទានននការកកលមអការផថល់លេវាសាធារណៈកដល
រត្ូវបានអនុវត្ថជាបនថបនាធ បទ់ាាំងកបុងរកបែណ័ឍ ននេហរប
ត្ិបត្ថិការជាមួយនដគូអភវិឌ្ណ (ធនាគ្នរពិភពលលាក) និង
រកបែណឍ ននថវកិាជាត្ិ។ 

 េកមមភាពទី២ គឺការលរៀបចាំចាបេ់ថីពីលេវាសាធារណៈ
កដលនឹងកាល យជាឧបករណ៍គត្ិយុត្ថិេរម្មបក់កលមអនីត្ិវធិី
ននការផថល់លេវាសាធារណៈ និងជាំរុញលលើកទឹកចិត្ថការ
អនុវត្ថគាំនតិ្ផថួចលផថើមថមីៗកបុងការផថល់លេវាសាធារណៈរបកប
លដ្ឋយរបេិទនភាពនិងរបេិទនផល។  

 េកមមភាពទី៣ គឺការចុុះរត្ួត្ពិនិត្យ និងផថល់អនុសាេន៍
កកលមអនីត្ិវធិី និងការអនុវត្ថការកកលមអការផថល់លេវា



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 6 

 

សាធារណៈកដលប៉ាុះពាល់តធ ល់នឹងជីវភាពរបជាពលរដឌ។ 
កបុងលនាុះរកេួង សាទ បន័ និងអងគភាពផថល់លេវាលៅថ្នប ក់
ជាត្ិ និងថ្នប កល់រកាមជាត្ិ រត្ូវបានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យ ដូចជា 
អងគភាពចាំណុុះទីេថីការរកេួងពាណិជជកមម និងមនធីរ
ពាណិជជកមម រាជធានីភបាំលពញ លកាុះកុង កាំពងច់ម និង
បាត្ដ់ាំបង។ កបុងការរត្ួត្ពិនិត្យលនាុះ គលឺតថ ត្លលើលេវា
ចាំនួន០៣ (១)លេវាលចញលិែិត្អនុញ្ហដ ត្របកប អាជីវកមម 
លេវាកមមពាណិជជកមម (២)លេវាលចញលិែិត្អនុញ្ហដ ត្ 
របកបអាជីវកមមលលាហុះធាតុ្ត្ផូងថមម្មនត្នមលជាលរគឿងអលងាក រ 
និង(៣)លេវាលចញលិែិត្អនុញ្ហដ ត្បិទសាល កលលើមុែទាំនិញ
និងលេវាកមមរូបិយបណ័ត បរលទេ និងកផអកលលើេូចនាករ
កដលបានកាំនត្។់ 

វធិានការអនុវត្ថបនថ៖ 

លៅកបុ ងការអនុវត្ថេកមមភាពលនុះ រកុមការងារ គួរបនថការចុុះរត្ួត្ពិនិត្យលលើសាទ នភាពការអនុវត្ថននការ 
ផថល់លេវាសាធារណៈកដលពាកព់ន័នតធ ល់លៅនឹងជីវភាពរេ់លៅរបេ់របជាពលរដឌជារបចាំទាាំងរកបែណឍ ថ្នប ក់
ជាតិ្ ទាាំងថ្នប កល់រកាមជាតិ្ លដ្ឋយកាំណត្ឱ់្យបានចាេ់លាេ់ពីេូចនាករ លពលលវលាននការអនុវត្ថ និងអងគភាព 
កដលរត្ូវចុុះរត្ួត្ពិនិត្យ េាំលៅផថល់មតិ្លោបល់លដើមផីកកលមអនីតិ្វធីិននការផថល់លេវា។  

ទនធឹមលនុះ រកុមការងារ គួរលរៀបចាំការផសពវផាយនូវរកបែណឍ ចាបគ់តិ្យុត្ថ លគ្នលនលោបាយ និងទេសន 
ទានននការផថល់លេវាសាធារណៈជូនដល់រគប់ភាគីពាកព់ន័នលៅកបុ ងការផថល់លេវានិងលរបើរបាេ់លេវា       
                ។   

១.៤ លធវើការវភិាគមុែងារនិងរ ាំហូរការងារ 
េរម្មបល់េវាសាធារណៈកដលម្មនផល 
ប៉ាុះពាល់លដ្ឋយតធ ល់ដល់ជីវភាពរេ់លៅ
របចាំនថៃរបេ់មស្រនថីរាជការេីុវលិ 

ការអនុវត្ថចលងាក មេកមមភាពលនុះ េលរមចបានលទនផលលពញ 
លលញលដ្ឋយបានកកលមអនីត្ិវធិីននការលបើកផថល់របាកល់បៀវត្សជូន 
មស្រនថីរាជការតាមរបពន័នធនាគ្នរ លដ្ឋយទទួលបានលបៀវត្សលៅកបុង 
េបាថ ហ៍ទី០៤ ននកែ។ ទនធឹមលនុះ រកុមការងារ កប៏ានកកលមអនូវ 
នីត្ិវធិនីនការដ្ឋកម់ស្រនថីរាជការេីុវលិឱ្យចូលនិវត្ថន ៍ លហើយរបាក ់
ឧបត្ទមភរបេ់មស្រនថីកដលចូលនិវត្ថន ៍ កទ៏ទួលបានរពមលពលជាមយួ 
គ្នប លនាុះកដរ។ 

                                    
                                ។ 

១.៥ កកលមអនីត្ិវធិី និងយនថការកបុងការ 
ផថល់លេវាសាធារណៈ កដលអនុវត្ថលដ្ឋយ 
សាទ បន័ម្មនេមត្ទកិចច ឬ សាទ បន័ទទួល 

យនថការននការផថល់លេវាសាធារណៈកដលរត្ូវបានដ្ឋក់ឱ្យអនុ
វត្ថរេបតាមលគ្នលនលោបាយេថីពីការផថល់លេវាសាធារណៈ រត្ូវ 
បានពិនិត្យនិងផថល់អនុសាេនព៍រងឹងរបេិទនភាពននការអនុវត្ថ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 7 

 

េមត្ទកិចច តាមរយៈយនថការលផសងៗ 
ដូចជា ទីភាប ក់ងាររបត្ិបត្ថិការពិលេេ 
រចកលចញចូលកត្មួយ រគឹុះសាទ នសាធា 
រណៈ េហរគ្នេសាធារណៈ 

និងពរងីកការអនុវត្ថលៅកបុងរកេួងសាទ បន័ថ្នប ក់ជាត្ិនិងថ្នប ក ់
លរកាមជាត្ិ។ កបុងលនាុះរមួម្មន៖  

(១)ការអនុវត្ថយនថការ រចកលចញចូលកត្មួយ រត្ូវបានពរងីក 
ការអនុវត្ថដល់ចាំនួន៥២ ការោិល័យ លៅរគបរ់កុង ែណឍ  និង 
បណ្តថ រេុកមយួចាំនួន ។ 

(២)ការអនុវត្ថយនថការទីភាប ក់ងាររបត្ិបត្ថិការពិលេេ រត្ូវបាន 
ដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថលៅកបុងរកេួងេុខាភិបាល និង រកេួងការងារនិង 
បណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ រត្ូវបានពរងីកការអនុវត្ថជាលាំដ្ឋប ់ កបុង 
លនាុះរមួម្មន៖ 

- រកេួងេុខាភបិាលបានដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថនូវយនថការទីភាប ក់
ងាររបត្ិបត្ថិការពិលេេ លៅលែត្ថលគ្នលលៅចាំនួន១៦ រមួ 
ម្មន៖ លែត្ថតាកកវ នរពកវង កាំពងច់ម រត្នគិរ ីមណឍ លគិរ ី
លេៀមរាប ឧត្ថរម្មនជ័យ រពុះវហិារ លកាុះកុង េធឹងករត្ង 
លពាធិសាត្ ់ បាត្ដ់ាំបង បនាធ យម្មនជ័យ រកលចុះ កាំពត្ 
កាំពងធ់ាំ បានចាំនួន ៤០ កបុងលនាុះរមួម្មន៖  

- មនធីរលពទយបកងអកលែត្ថ ចាំនួន១៤  
- ការោិល័យេុខាភបិាលរេុក ចាំនួន ២៦ 

- មនធីរលពទយបកងអករេុក ចាំនួន ២០ 
- មណឍ លេុែភាព ចាំនួន ៣៥៤ 
- ប៉ាុេថិ៍េុែភាព ចាំនួន ៧៩។ 

- រកេួងការងារ និងបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ បានដ្ឋកឱ់្យ 
អនុវត្ថយនថការទីភាប ក់ងារជាត្ិមុែរបបនិងការងារកដល 
ម្មនមជឈមណឍ លការងារលៅទីតាាំងលៅ៖ រាជធានីភបាំលពញ 
លែត្ថបាត្ដ់ាំបង លេៀមរាប កាំពត្ សាវ យលរៀង និងតាកកវ។ 

វធិានការអនុវត្ថបនថ 

បនថចុុះរត្ួត្ពិនិត្យលលើសាទ នភាពននការអនុវត្ថយនថការននការផថល់លេវាសាធារណៈ កបុ ងលនាុះរមួម្មន យនថការ 
រចកលចញចូលកត្មួយ ទីភាប កង់ាររបតិ្បត្ថិការពិលេេ រគឹុះសាទ នសាធារណៈ និងេហរគ្នេសាធារណៈ េាំលៅ 
ពរងឹងរបេិទនភាពននការអនុវត្ថយនថការនីមយួៗ។ 

លៅកបុ ងការអនុវត្ថនូវយនថការនីមយួៗ គួរលរៀបចាំឱ្យម្មនរបពន័នតាមដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលឱ្យបាន 
ចាេ់លាេ់ លដ្ឋយម្មនការកាំណត្ពី់េូចនាករឱ្យជាកល់ាក់េរម្មបល់ធវើការវាេ់កវងពីរបេិទនភាព និងគុណ 
ភាពននការផថល់លេវាសាធារណៈ។ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 8 

 

១.៦ លរៀបចាំដ្ឋកឱ់្យដាំលណើ រការនូវយនថ 
ការផថល់ពត័្ម៌្មនរត្ ប ់និងបណថឹ ង 
ត្វា៉ា របេ់អបកលរបើរបាេ់លេវា 

េកមមភាពចាំនួន០២ រត្ូវបានអនុវត្ថលលើចលងាក មេកមមភាពលនុះ 
គឺការបណថុ ុះបណ្តថ លអាំពីយនថការផថល់ពត័្ម៌្មនរត្ បន់ិងបណថឹ ង 
ត្វា៉ា  និងរត្ួត្ពិនិត្យលលើយនថការទទួលពត័្ម៌្មនរត្ បន់ិងបណថឹ ង 
ត្វា៉ា របេ់រកេួង សាទ បន័។ 

កបុងរកបែណ័ឍ ននការបណថុ ុះបណ្តថ ល វគគបណថុ ុះបណ្តថ លចាំនួន 
០៦ រត្ូវបានលរៀបចាំល ើងជូនដល់រកេួង សាទ បន័ និងអងគភាពផថល់
លេវាថ្នប កល់រកាមជាត្ិ េាំលៅពរងឹងការអនុវត្ថយនថការទទួល នងិ
លដ្ឋុះរសាយពត័្ម៌្មនរត្ ប ់ និងបណថឹ ងត្វា៉ា របេ់អបកលរបើរបាេ់
លេវា ( វគគបណថុ ុះបណ្តថ លចាំនួន ០៤ ដល់រកេួងវបផធម ៌ និង
វចិិរត្េិលផៈ រកេួងពត័្ម៌្មន និងរកេួងបរសិាទ ន    ចាំនួន០២
លផសងលទៀត្ រត្ូវបានអនុវត្ថលដ្ឋយម្មនការគ្នាំរទហិរញ្ដបផទានពី
ធនាគ្នរពិភពលលាក              ។ 

េរម្មបក់ារពិនិត្យលលើយនថការទទួលពត័្ម៌្មនរត្ ប ់និងបណថឹ ង 
ត្វា៉ា របេ់រកេួង សាទ បន័ រគបល់លែទូរេ័ពធ និងលគហទាំពរ័របេ់ 
អងគភាពផថល់លេវាសាធារណៈ រត្ូវបានរត្ួត្ពិនតិ្យនិងបញ្ហជ កអ់ាំព ី
ការដាំលណើ រ និងបានរកល ើញនូវភាពអេកមមមយួចាំនួនដូចជា ការ 
មនិដាំលណើ រការ ការមនិលឆលើយត្ប និងការលឆលើយលដ្ឋយមនិលរបើអកបផ
កិរោិជាអបកផថល់លេវា។ 

 

វធិានការអនុវត្ថបនថ 

បនថការផសពវផាយ និងជាំរុញការដ្ឋកឱ់្យដាំលណើ រការយនថការទទួលនិងលដ្ឋុះរសាយពត័្ម៌្មនរត្ ប ់និងបណថឹ ង 
ត្វា៉ា  រពមទាាំងបនថការពិនិត្យជាលរ ើយៗលលើយនថការកដលម្មនរសាបល់ដើមផីធានាដល់ដាំលណើ រការនិងរបេិទនភាពនន
ការអនុវត្ថយនថការលនុះ។  

១.៧ េិកា និងជាំរុញការផថល់លេវាសា 
ធារណៈតាមរបពន័នពត័្ម៌្មនវទិា 

លលខាធិការដ្ឋឌ នគណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដឌបាល បានបស្រញ្ហជ ប 
ទេសនទាននិងការលលើកទឹកចិត្ថដល់រកេួង សាទ បន័ កបុងការ 
អនុវត្ថការផថល់លេវាសាធារណៈតាមរបពន័នពត័្ម៌្មនវទិា តាមរយៈ 
ការលធវើបទបងាា ញលៅកបុងការបណថុ ុះបណ្តថ លនិងេិកាខ សាលាេថីពី
លេវាសាធារណៈ។ 
លលខាធិការដ្ឋឌ នគណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដឌបាលបានចុុះអនុេា
រណៈេថីពីការលោគយល់គ្នប ជាមួយអងគការត្ម្មល ភាពកមពុជាលដើមផី
លរៀបចាំនិងដ្ឋកឱ់្យដាំលណើ រ  រចកទាវ រលអ ិចរត្ូនិចផថល់ពត័្ម៌្មន
លេវាសាធារណៈ (Public Service Gateway)។ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 9 

 

វធិានការអនុវត្ថបនថ 

រកុមការងារ រត្ូ បនថរបមូលទិនបនយ័េថី ពី         សាធារណៈ និងដ្ឋកឱ់្យដាំលណើ រការ ផលូ វការ      
                                 (Public Service Gateway)។ ជាមួយគ្នប លនុះ រត្ូវលរៀបចាំបនថ
ផសពវផាយអាំពីសាររបលោជនន៍នពត័្ម៌្មនវទិាេរម្មបក់ារផថល់ លេវាសាធារណៈ។ បកនទមលលើេពីលនុះ រកុម
ការងាររត្ូវផថល់ការេហការនិងលកៀងគរធនធា                          រពមទាាំងលរៀបចាំ ឱ្យម្មនការ
លលើកទឹកចិត្ថដល់ការអងគភាពកដលលរបើរបាេ់បលចចកវទិាពត័្ម៌្មនវទិាកបុ ងការផថល់លេវាសាធារណៈ។  

 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 10 

 

ការរគបរ់គង    អភវិឌ្ណនធ៍នធានមនុេសនិងសាទ បន័ កដលបានកាំណត្ ់   កផនការេកមមភាព  កមម
វធិី ជាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ បានដ្ឋកល់ចញចលងាក មេកមមភាពចាំនួន០៧ លដ្ឋយ
        ចលងាក មេកមមភាពទី៤ បានអនុវត្ថរចួរាល់លៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៥រចួមកលហើយ។ លៅកបុងឆ្ប ាំ ២០១៧លនុះ 
ចលងាក មេកមមភាពចាំនួន0៦                 ទទួលបាននូវវឌ្ណនភាពការងារ ដូចខាងលរកាម៖  

           ២.១៖              ឱ្យ                                         
                                                                                  
                        

 

របភព៖  លា           ,      ២៦          ២០១៧                                         
                                            

 

កផនរទី៣. ការក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាមនុសស និងសាា ប័ន 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 របភពៈ សាលាភូមិនធរដឌបាល, វគគបណថុ ុះបណ្តថ លមស្រនថីជាន់ែពេ់ ២០១៧ 
 

លៅកបុងរកបែណឍ ននការបណថុ ុះបណ្តថ លជាកាត្ពវកិចច រកេួងមុែងារសាធារណៈ សាលាភូមនិធរដឌបាល 
បានេហការជាមយួវទិាសាទ នបណថុ ុះបណ្តថ លមស្រនថី     ននរបលទេេិងាបុរ ី និងមូលនិធិអនថរជាត្ិ 
(Temasek Foundation) លរៀបចាំេនបិេិទនននភាពជាអបកដឹកនាាំេថីពី “                         
                                   ” នានថៃទី២៦-២៧ កែតុ្លា ឆ្ប ាំ២០១៧ កដលម្មន
េិកាខ កាមេរុបចាំនួន ២៥០នាក ់ ករមតិ្ថ្នប កអ់នុរដឌលលខាធិការ អគគលលខាធិការ អគគនាយក អគ្នគ ធិការ 
និងអភបិាលលែត្ថ និងេិកាខ សាលាចាំនួន០២ េរម្មបម់ស្រនថីរាជការជានែ់ពេ់េថីពី “ការផថល់លេវាសាធារណៈ
លអរបលេើរ និងការរគបរ់គងការតល េ់បថូរ” នថៃទី២៧ កែវចិឆិកា ដល់នថៃទី ១៤ កែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ កដលម្មន
េិកាខ កាមេរុបចាំនួន ៩៤នាក់ (ថ្នប កអ់នុរដឌលលខាធិការ អគគលលខាធិការ អគគនាយក អគ្នគ ធិការ និង
អភបិាលលែត្ថ) កបុងលនាុះ ស្រេថី១៧រូប និងអភបិាលរាជធានីលែត្ថេរុបចាំនួន១៩រូប។ េិកាខ សាលាលនុះ 
លរៀបចាំល ើងកបុងលគ្នលបាំណង៣ េាំខាន់ៗ  គឺ៖ (១)អភវិឌ្ណេមត្ទភាពជាអបកដឹកនាាំ (២)ពរងឹងេមត្ទភាព
ផថល់លេវាសាធារណៈ និង(៣)ជាំរុញឱ្យម្មនការផាភាជ បទ់ាំនាកទ់ាំនងនិងតល េ់បថូរទេសនទានរវាង         
ជានែ់ពេ់េិងាបុរ ីនិង            កមពុជា។  
 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 12 

 

តារាងទី១ខាងលរកាមលនុះ នងឹបងាា ញពីចាំនួនមស្រនថីរាជការេីុវលិកដលទទួលបានការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
ម្មនលកខណៈជារបពន័ន កដលលធវើល ើងតាមរយៈសាលាភូមនិធរដឌបាល។    គិត្ចបត់ាាំងពីឆ្ប ាំ២០១៣ រហូត្
ដល់រត្ឹមឆ្ប ាំ២០១៧ េរុបចាំនួន ៣.៦៥៣ រូប កបុងលនាុះរមួម្មន៖ ការបណថុ ុះបណ្តថ លេិេសមស្រនថីជានែ់ពេ់ 
េិេសមស្រនថរីកមការ មស្រនថីរាជការលរជើេលរ ើេថមនីន រកេួងសាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ិ កមមេិកាការវីគគវរិកឹត្យការមស្រនថជីាន់
ែពេ់និងមធយម ជាំនាញឯកលទេរយៈលពលែលី វគគបណថុ ុះបណ្តថ លមស្រនថរីាជការននរកេួងបរសិាទ ន វគគបណថុ ុះ
បណ្តថ លថ្នប កដ់ឹកនាាំជាស្រេថីជារដឌលលខាធិការនិង អនុរដឌលលខាធិការ វគគបណថុ ុះបណ្តថ លមស្រនថីជានែ់ពេ់ជាអនុរដឌ
លលខាធិការ អគគនាយក អគ្នគ ធិការ អគគលលខាធកិារ និងអភបិាលរាជធានី លែត្ថ រពមជាមយួវគគបណថុ ុះបណ្តថ ល
គណៈរគបរ់គងរគឹុះសាទ នេិការាជធានីភបាំលពញ ននរកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា។  

តារាងទី១៖ ការបណថុ ុះបណ្តថ លមស្រនថីរាជការេីុវលិម្មនលកខណៈជារបព័ននតាមរយៈសាលាភមូនិធរដឌបាល 
ឆ្ប ាំ 

វគគបណថុ ុះបណ្តថ ល 
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ េរបុ 

េិេសមស្រនថីជាន់ែពេ់ - ៦០ - ៥៦ ៦០ ១៧៦ 
េិេសមស្រនថីរកមការ ៦១ - ៥៥ - ១០១ ២១៧ 
មស្រនថីរាជការលរជើេលរ ើេថមីននរកេួង 
សាទ ប័នថ្នប ក់ជាត្ ិ

- - - - ៦១៩ ៦១៩ 

មស្រនថីរាជការលរជើេលរ ើេថមីននរកេួងបរសិាទ ន - - - - ៧៥ ៧៥ 
កមមេិកាការវីគគវរិកឹត្យការមស្រនថីជាន់ែពេ់ ៩៩ ៩៥ ១១៥ ៣៧១ ៣១០ ៩៩០ 
កមមេិកាការវីគគវរិកឹត្យការមស្រនថីមធយម ៧០ ៨២ ៨៣ ១១៧ ១០៨ ៤៦០ 
ជាំនាញឯកលទេរយៈលពលែលី  - ៤០ ២៤ - - ៦៤ 
មស្រនថីរាជការននរកេួងបរសិាទ ន - - ៦៦ ២២ ៦៥ ១៥៣ 
ថ្នប ក់ដឹកនាាំជាស្រេថីជារដឌលលខាធិការនិងអនុរដឌលលខាធិការ - - - ៨៤ - ៨៤ 
មស្រនថីជាន់ែពេ់ជា អគគនាយក អគ្នគ ធិការ អគគលលខាធិការ 
និងអភបិាលរាជធានី លែត្ថ 

- - - ១៦៦ - ១៦៦ 

មស្រនថីជាន់ែពេ់ជាអនុរដឌលលខាធិការអគគនាយក អគ្នគ ធិការ 
អគគលលខាធិការ និងអភបិាលរាជធានី លែត្ថ 

- - - - ៣៤៤ ៣៤៤ 

គណៈរគប់រគងរគឹុះសាទ នេិការាជធានីភបាំលពញ កអយក  - - - - ២៥៧ ២៥៧ 
មគគុលទធេលទេចរណ៍  - - ៤៨ - - ៤៨ 

េរបុរមួ ៣.៦៥៣ 

           ២.២                                 ង                              
      

កផអកលលើលគ្នលនលោបាយេថីពីការរគបរ់គងធនធានមនុេសទាាំងថ្នប កជ់ាត្ិ និងថ្នប កល់រកាមជាត្កិមម 
វធិីជាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ លគ្នលការណ៍រមួននការរគបរ់គងមុែងារសាធារណៈរបេ់រដឌ និងការ 
កាំណត្រ់ចនាេមពន័នរគបរ់គង លលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារ      រកេួង
មុែងារសាធារណៈ បានលរៀបចាំនិងដ្ឋកល់ចញនូវលិែិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថ និងយុទនសាស្រេថេាំខាន់ៗ េរម្មប ់
ពរងឹងការរគបរ់គងធនធានមនុេស រមួទាាំងរចនាេមពន័នរបេ់រកេួងសាទ បន័ទាាំងថ្នប កជ់ាត្ិ ទាាំងថ្នប កល់រកាមជាត្ិ 
លដ្ឋយកាំណត្ឱ់្យម្មនការលរៀបចាំការលរៀបចាំអងគវជិាជ ជីវៈ ការកាំណត្ច់ាំនួនមុែត្ាំកណងរគបរ់គង និងការពិពណ៌នា 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 13 

 

មុែ     កបុងរដឌបាលសាធារណៈកមពុជា។  កបុងការអនុវត្ថចលងាក មេកមមភាពលនុះ ជាវឌ្ណនភាការងារេលរមច 
បាន ម្មនដូចជា៖  

ទី១. បានលរៀបចាំដ្ឋកល់ចញនូវលេចកថីរពាងរពុះរាជរកឹត្យេថីពីអងគវជិាជ ជវីៈ(អងគរដឌបាល)  

ទី២. បានលរៀបចាំកាំណត្នូ់វចាំននួមុែត្ាំកណងេាំខាន់ៗ េរម្មបម់ស្រនថរីាជការេីុវលិ    ការពិពណ៌នា 
មុែត្ាំកណងរបេ់រកេួងសាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ិ ដូចខាងលរកាម៖ 

លៅកបុងតារាងទ២ី នឹងបងាា ញពចីាំនួនមុែត្ាំកណងេាំខាន់ៗ របេ់មស្រនថីរាជការេីុវលិ គិត្ចបព់ី ករមតិ្
មុែត្ាំកណងអគគលលខាធិការ រហូត្ដល់ករមតិ្អនុរបធានការោិល័យេរម្មបរ់កេួងសាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ិ។ លដ្ឋយ
ក ក ថ្នប កល់រកាមជាត្ិម្មនករមតិ្មុែត្ាំកណងចបព់ីរបធានមនធីររាជធានី លែត្ថ រហូត្ដល់ករមតិ្អនុរបធាន
ការោិល័យរេុក ែណឍ  លដ្ឋយគិត្ចបព់ីឆ្ប ាំ២០១៣ រហូត្ដល់ឆ្ប ាំ២០១៧។  

តារាងទី២៖ ការលរៀបចាំមុែត្ាំកណងេាំខាន់ៗ ជូនមស្រនថីរាជការេីុវលិ 

លរ 
ឆ្ប ាំ 

មុែត្ាំកណង  
២០១៣ 

      
    ២០១៤ 
      

២០១៥ 
      

២០១៦ 
      

២០១៧ 
      

១ អគគលលខាធិការ ១៩ ១៦ ១៣ ១៩ ១៥ 

២ អគគលលខាធិការរង ១២៥ ១២១ ១៣៦ ៩៨ ១០៣ 

៣ អគគនាយក ១៦៣ ២៤៥ ៩១ ៩៧ ១០៤ 
៤ អគ្នគ ធិការ ១៥ ១២ ២០ ២១ ១៦ 

៥ អគគនាយករង ៤០៦ ៥៣៣ ៤៤៥ ៤៨០ ៥០៦ 

៦ អគ្នគ ធិការរង ៥៨ ៥២ ៥២ ៧៦ ៨៦ 

៧ របធាននាយកដ្ឋឌ ន ៥១៣ ៧០៤ ៦៦៤ ៧០៦ ៧២១ 

៨ អធិការ ៦១ ៦២ ៦៣ ៧៦ ៧៩ 

៩ អនុរបធាននាយកដ្ឋឌ ន ១.៩៦៤ ២.២៦៣ ២.៤៤០ ២.៥៩៤ ២.៧៦០ 
១០ របធានការោិល័យ ២.២៦១ ២.២៤៥ ២.៧៤៤ ៣.០៤៣ ៣.១៥២ 

១១ អនុរបធានការោិល័យ ២.២៨៩ ២.១០៧ ៤.៥៥៩ ៥.២៤១ ៥.៤៦៨ 

១២ របធានមនធីររាជធានី លែត្ថ ៤៨៩ ៥១៤ ៥៣៥ ៥៤៣ ៥៥២ 

១៣ អនុរបធានមនធីររាជធានី លែត្ថ ១.៣០៩ ១.២១២ ១.២៨០ ១.៣៧៤ ១.៤០០ 

១៤ របធានការោិល័យមនធីររាជធានី លែត្ថ ១.៧១១ ១.៥០៦ ២.០១៤ ២.១៣៤ ២.១៦២ 
១៥ អនុរបធានការោិល័យមនធីររាជធានី លែត្ថ ២.៦៧០ ២.៤៣៨ ២.៦៩៧ ២.៧៦៧ ២.៩៧៥ 

១៦ របធានការោិល័យរេុក ែណឍ  ១.៦៣៨ ១៤៤១ ១.៣៥៩ ១.៤៣៨ ១.៤៤៧ 

១៧ អនុរបធានការោិល័យរេុក ែណឍ  ១.៤៣៥ ១.៣៣១ ១.១១៨ ១.០៤៣ ៩៩៧ 

របភព៖ របាយការណ៍បូកេរបុការងាររបចាំឆ្ប ាំ២០១៧និងទិេលៅឆ្ប ាំ២០១៨របេ់រកេួងមុែងារសាធារណៈចុុះនថៃទី២៩ កែធបូ  ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ទនធឹមនឹងលនុះផងកដរ លលខាធិការដ្ឋឌ នននគ.ក.រ រកេួងមុែងារសាធារណៈ បានលរៀចាំេិកាខ សាលាេថីពី 
“ការលរៀបចាំចងរកងការពិពណ៌នាមុែត្ាំកណង” នានថៃទ២ី២ កែេីហា ឆ្ប ាំ២០១៧ កដលម្មនេម្មភាពចូលរមួ 
ជាមស្រនថីរាជការរគបរ់កេួង សាទ បន័ថ្នប ក់ជាត្ ិ េរុប ចាំនួន១៣០រូប រេី២០រូប។ ការលរៀបចាំេិកាខ សាលាលនុះ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 14 

 

កបុងលគ្នលបាំណងលដើមផពីលនលឿនការលរៀបចាំការពិពណ៌នាមុែត្ាំកណងកបុងរចនាេមពន័នរគបរ់គងតាមរកេួង សាទ បន័ 
ថ្នប កជ់ាត្ិ និងថ្នប កល់រកាមជាត្ិឱ្យបានបញ្ចបទ់ាន់លពលលវលាកដលបានកាំណត្ ់ និងលរត្ៀមលរៀបចាំការពិពណ៌នា 
មុែត្ាំកណងវជិាជ ជីវៈ                                                     ។  

ជាលទនផលគិត្រត្ឹមឆ្ប ាំ ២០១៧លនុះ លទើបកត្ម្មនរកេួងសាទ បន័ចាំនួន១១ កដលបានបញ្ចប់ការលរៀបចាំ 
ការពិពណ៌នាមុែត្ាំកណង        កបុងលនាុះរមួម្មន៖  

1- រកេួងអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា   ម្មនចាំនួន ៦៦៦  
2- រកេួងឧេាហកមម និងេិបផកមម  ម្មនចាំនួន ២៧០  
3- រកេួងវបផធមន៌ិងវចិិរត្េិលផៈ  ម្មនចាំនួន ៣២៨  
4- រដឌលលខាធិការដ្ឋឌ នអាកាេចរេីុវលិ  ម្មនចាំនួន ២១០  
5- រកេួងកិចចការនារ ី   ម្មនចាំនួន ១៤៨  
6- រកេួងធនធានទឹកនិងឧតុ្និយម  ម្មនចាំនួន ២១២   
7- រកេួងពាណិជជកមម   ម្មនចាំនួន ២៦២  
8- រកេួងធមមការនិងសាេនា  ម្មនចាំនួន ២៣២  
9- រកេួងអភវិឌ្ណនជ៍នបទ    ម្មនចាំនួន ១៤៤  
10- ទីេថីការគណៈរដឌមស្រនថ ី   ម្មនចាំនួន ៩៣  
11- រកេួងបរសិាទ ន     ម្មនចាំនួន ៤៤០  
លដ្ឋយក កេរម្មបថ់្នប កល់រកាមជាត្ ិ គឺម្មនមនធីរចាំនួន០៨កដលបានបញ្ចបក់ារលរៀបចាំការពិពណ៌នាមុែ 

ត្ាំកណងកបុងលនាុះរមួម្មន៖ មនធីរអបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា, មនធីរឧេសហកមមនិងេិបផកមម, មនធីរវបផធមន៌ិងវចិិរត្ 
េិលផុះ, មនធីរកិចចការនារ,ី មនធីរធនធានទឹកនិងឧតុ្និយម, មនធីរពាណិជជកមម, មនធីរធមមការនិងសាេនា និងមនធីរ 
អភវិឌ្ណនជ៍នបទ។   

           ២.៣                                                               
                                          

 លៅកបុងការអនុវត្ថចលងាក មេកមមភាពលនុះ                                   
                         េលរមចបាននូវវឌ្ណនភាពការងារជាវជិជម្មន                  នូវ
ឯកសារលគ្នលការណ៍កណនាាំេថីពីរបពន័នរគបរ់គងគុណផលកដលលតថ ត្លលើេម្មេធាតុ្េាំខាន់ៗ ចាំនួន ០៧ រមួ
ម្មន៖ កផនការការងាររបចាំឆ្ប ាំរបេ់រកេួង សាទ បន័ កផនការការងាររបចាំឆ្ប ាំរបេ់អងគភាព ការពិពណ៌នាមុែ
ត្ាំកណង លកខែណឍ ការងារ ការរគបរ់គងវត្ថម្មន របាយការណ៍លទនផលនិងការរត្ួត្ពិនិត្យល ើងវញិ និងការវាយ
ត្នមលគុណផល។ ជាមួយគ្នប លនុះកដរ                                                 
           លលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការជាត្ិេរម្មបក់ារអភវិឌ្ណតាមកបបរបជាធិបលត្យយ
ថ្នប កល់រកាមជាត្ិ                                                   លៅការោិល័យ
រចកលចញចូលកត្មួយលៅ រេុក លម្មងឬេស ីនិងរកុងបាត្ដ់ាំបង លែត្ថបាត្ដ់ាំបង                   លៅលែត្ថ
លេៀមរាប និងលែត្ថ កណ្តថ ល ។  



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 15 

 

លលើេពីលនុះលៅលទៀត្ លដើមផឱី្យការអនុវត្ថរបពន័នរគបរ់គងគុណផលម្មនលកខណៈរគបរ់ជុងលរជាយ និង 
អាចទទួលយកមកអនុវត្ថបានរេបតាមបរបិទត្ាំបន ់                                        
                         លលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ  រកេួង
មុែងារសាធារណៈ  បានលរៀបចាំេិកាខ សាលាអាសា៊ា នេថីពី“លវទិកាកសាងេមត្ទភាពមុែងារសាធារណៈអាសា៊ា ន 
និងរបពន័នរគបរ់គងគុណផល” កាលពីនថៃទ០ី៤-០៦ កែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ លដ្ឋយម្មនកិចច េហរបត្ិបត្ថិការរវាង
រកេួងមុែងារសាធារណៈ និងទីភាប កង់ារជាត្ិមុែងារសាធារណៈននរបលទេឥណឍូ លនេីុ កបុងលគ្នលបាំណង៖ 
(១)លដើមផលីឆលើយត្បលៅលេចកថីកថលងការណ៍អាសា៊ា នេថីពីត្ួនាទីរបេ់មុែងារសាធារណៈកដល ជាកតាថ លិករលដើមផី
ឈានលៅេលរមចបាននូវទេសនវេ័ិយេហគមនអ៍ាសា៊ា ន២០២៥ (២)អនុវត្ថនូវរកបែណឍ កផនការេកមមភាព 
របេ់កិចចេហរបត្ិបត្ថិការអាសា៊ា នេថីពីកិចចការមុែងារសាធារណៈ ២០១៦-២០២០ ម្មនលគ្នលលៅលលើក 
កមពេ់េមត្ទភាពមស្រនថមុីែងារសាធារណៈអាសា៊ា ន លដើមផលីឆលើយត្បលៅបញ្ហា របឈម និងត្រមូវការរបេ់របជាជន 
តាមរយៈកិចចេហរបត្ិបត្ថកិារនិងនវានុវត្ថន៍ (៣)របមូលធាតុ្ចូលពីអបកជាំនាញពាក់ព័ននទាាំងអេ់រគប់ករមិត្ 
រមួម្មន៖ អបកលរៀបចាំលគ្នលនលោបាយ 
អបកបលចចកលទេ អបករគប់រគងកបុងការ 
អនុវត្ថការងារពីបណ្តថ របលទេអាសា៊ា ន 
ទាាំងអេ់ (៤)អលញ្ជ ើញវាគមិននិងអបកជាំនាញ 
ករមតិ្ែពេ់ត្ាំណ្តងរបលទេអាសា៊ា នទាាំង 
១០       សាធារណៈរដឌកូលរ ៉ាខាងត្ផូង 
និងអងគការអនថរជាត្មិយួចាំននួ រមួជាមយួ 
នឹងមស្រនថីរាជការកដលកាន់មុែត្ាំកណង 
រគប់រគងបលចចកលទេនិងធាល ប់ម្មនបទ
ពិលសាធនអ៍នុវត្ថតធ ល់លលើការរគបរ់គង
គុណផលលៅតាមរកេួងសាទ បន័េាំខាន់ៗ  
លៅថ្នប ក់ជាត្ិ និងថ្នប កល់រកាមជាត្ិ       
កចករ ាំកលកចាំលណុះដឹងនិងបទពិលសាធន ៍
   ការអនុវត្ថរបពន័នរគបរ់គងគុណផល 
(៥)ផថល់មត្ិលោបល់ និងកកលមអឯកសារ 
កណនាាំេថីពីរបព័ននរគប់រគងគុណផល 
េរម្មប់វេ័ិយរដឌបាលសាធារណៈឱ្យ 
ម្មនលកខណៈទាំលនើបកមមរេបតាមបរបិទត្ាំបនន់ិងកមពុជា (៦)ផថល់ជាលវទិកាមយួេរម្មបក់ចករ ាំកលកចាំលណុះដងឹ 
និងបទពិលសាធនព៍បីណ្តថ អបកជាំនាញជានែ់ពេ់កដលមកពីរបលទេអាសា៊ា នទាាំង១០ នងិសាធារណៈរដឌកូលរ ៉ាខាង 
ត្ផូងេរម្មបក់ាររគបរ់គងធនធានមនុេសកបុងរដឌបាលសាធារណៈ េាំលៅលលើកកមពេ់េមត្ទភាពនងិចាំលណុះដឹង 
កបុងការរគបរ់គងដល់មស្រនថីសាធារណៈននរពុះរាជាណ្តចរកកមពុជា កដូ៏ចជាមស្រនថីសាធារណៈកដលត្ាំណ្តងរបលទេ 
អាសា៊ា នទាាំងអេ់កដលចូលរមួកបុងលវទិកានាលពលលនុះ (៧)បងាា ញពីសាមគគីភាពរវាងអាសា៊ា នលៅកបុងការលរៀបចាំ 

របភព៖ េណ្តឌ គ្នរេុខាលេៀមរាប, នថៃទី០៤-០៦ កែកញ្ហដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 16 

 

អនុវត្ថនូវរបពន័នននការរគបរ់គងធនធានមនុេសកបុងរដឌបាលសាធារណៈមយួឱ្យម្មនលកខណៈេងគត្ភិាពនឹងគ្នប  
កបុងករមតិ្មយួកដលអាចទទួលយកបានកបុងការអនុវត្ថ។ 

កផអកលលើលកខែណឍ និងធាតុ្ចូលខាងលលើ លលខាធិការដ្ឋឌ ន គ.ក.រ រកេួងមុែងារសាធារណៈ បានលរៀបចាំ 
ដ្ឋកល់ចញនូវលេចកថរីពាងអនុរកឹត្យេថីពីការដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថរបពន័នរគបរ់គងគុណផលេរម្មបវ់េ័ិយរដឌបាលសាធា 
រណៈកមពុជា។  

           ២.៤                                                     
                                                              

ការអនុវត្ថចលងាក មេកមមភាពលនុះ រកុមការងារ            ដឹក  លដ្ឋយរកេួងមុែងារសាធារណៈ 
បានលធវើការេិកាអាំពីមុែងារ រចនាេមពន័ន និងនីត្ិវធិី បាំលពញការងាររបេ់អងគភាពធនធានមនុេសលៅលែត្ថចាំនួន
០៥ លដ្ឋយកបុងលែត្ថនីមយួៗ រកុមការងារ បានលរជើេ លរ ើេយករកុង០១ និងរេុកចាំនួន០២ ជាលគ្នលលៅននការ
េិកា រមួម្មន៖ ១.លែត្ថកាំពងធ់ាំ (រកុងេធឹងកេន រេុកកាំពងស់ាវ យ និងរេុករបាសាទេាំបូរ) ២.លែត្ថបាត្ដ់ាំបង
(រកុងបាត្ដ់ាំបង រេុកឯកភបាំ រេុកភបាំរពឹក) ៣.លែត្ថ លកាុះកុង (រកុងលែមរភូមនិធ រេុកមណឍ លេីម្ម រេុកករេ
អាំបិល) ៤.លែត្ថមណឍ លគិរ ី (រកុងកេនមលនារមយ រេុកលកាុះកញក រេុកលពរជាដ្ឋ) និង៥.លែត្ថកណ្តថ ល (រកុង
តាលមម  រេុកលគៀនសាវ យ រេុកលលើកកដក)។  

តាមរយៈការេិកាលនុះ រកេួងមុែងារសាធារណៈ និងលលខាធិការដ្ឋឌ នរកមុរបកឹាកកទរមងរ់ដឌបាល 
សាធារណៈ បាន                 របាយការណ៍ននការេិកា លដ្ឋយកាំណត្់អាំពីបញ្ហា របឈមនានា 
ដាំលណ្តុះរសាយ រពមទាាំអនុសាេនក៍កលមអ                                        ។ 

           ២.៥                                                             
        

រកេួងមុែងារសាធារណៈ បានដ្ឋកល់ចញនូវលិែិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថកបុងការលធវើរបត្ិភូកមមេិទនិអាំណ្តច 
លៅឱ្យគណៈអភបិាល             រាជធានីលែត្ថ                  កបុងការរគបរ់គងបុគគលិកបាំលពញ 
ការងារលៅថ្នប ក់លរកាមជាត្ ិ លដើមផកីកេរមួលការរគបរ់គងនងិការអភវិឌ្ណធនធានមនុេសលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិេាំលៅ 
លលើកកមពេ់របេិទនភាព និងរបេិទនផលននការរគបរ់គង បុគគលិកបាំលពញការងារលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិ កបុងលនាុះរមួ 
ម្មនដូចជា៖  

 អនុរកឹត្យលលែ២៤០ អនរក.បក ចុុះនថៃទី២៧ កែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ េថីពីការលធវើរបត្ិភូកមមេិទន ិ
អាំណ្តចលៅឱ្យគណៈអភបិាល             រាជធានីលែត្ថ                 កបុងការ 
រគបរ់គងបុគគលិកបាំលពញការងារលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិ 

 លេចកថីកណនាាំលលែ៧៨៨ មេ.េណន ចុុះនថៃទី២២ កែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ េថីពីលគ្នលការណ៍ 
និងនីត្ិវធិនីនការកត្ងតាាំង និងការបញ្ចបមុ់ែត្ាំកណងរគបរ់គងរបេ់មស្រនថីរាជការេីុវលិននមនធីរ 
អងគភាព និងការោិល័យជាំនាញនានាននរកេួងកដលបាំលពញការងារលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិ 

 លេចកថីកណនាាំលលែ៧៨៩ មេ.េណន ចុុះនថៃទី២២ កែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ េថីពីលគ្នលការណ៍ 
កបបបទ និងនីត្ិវធិីននការរគបរ់គងបុគគលិករដឌបាលថ្នប ក់ជាត្ិ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 17 

 

 លេចកថីកណនាាំលលែ១២៣២ មេ.េណន ចុុះនថៃទី២០ កែមនីា ឆ្ប ាំ២០១៨ េថីពីការកក 
េរមួលែលឹមសារននលេចកថីកណនាាំលលែ៧៨៩ មេ.េណន ចុុះនថៃទី២២ កែកុមភៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
េថីពីលគ្នលការណ៍ កបបបទ និងនីត្ិវធិីននការរគបរ់គងបុគគលិករដឌបាលថ្នប កល់រកាមជាត្ិ។ 

 ទនធឹមនឹងលនុះ រកុមការងារ ក៍បានលរៀបចាំដ្ឋកល់ចញនូវលេចកថីរពាងរពុះរាជរកឹត្យេថីពីលគ្នលការណ៍រមួ 
ននការរគបរ់គងធនធាមនុេសកបុងរដឌបាលសាធារណៈ លដ្ឋយកបុងលនាុះលតថ ត្ជាេាំខានល់ៅលលើការកកលមអនីត្ិវធិ ី
និងពរងឹងការអនុវត្ថពាកព់ន័នលៅនឹងការលធវើកផនការធនធានមនុេស ការលរជើេលរ ើេ ការលធវើកមមេិកា ការតាាំង
េ៊ាបក់បុងរកបែណឍ  ការល ើងថ្នប ក់ ការល ើងឋាននថរេកថិ ការកត្ងតាាំងកបុងមុែត្ាំកណង ការបណថុ ុះបណ្តថ ល និង
ការអភវិឌ្ណេមត្ទភាព ការេិកាបនថកបុងនិងលរៅរបលទេ ការរគបរ់គងគុណផលនិងការលលើកទឹកចតិ្ថ ការតល េ់
បថូរកកនលងលធវើការ ការដ្ឋកឱ់្យេទិត្កបុងភាពទាំលនរគ្នម នលបៀវត្ស ការដ្ឋកឱ់្យេទិត្លៅលរៅរកបែណឍ លដើម ឬលរៅមុែ
ត្ាំកណង ការឈប់េរម្មកពីការងារ ការដ្ឋកវ់និយ័ ការលចទរបកានត់ាមផលូវតុ្លាការ ការលដ្ឋុះរសាយ ទាំនាេ់
ពាកព់ន័ននឹងកិចចការមុែងារសាធារណៈ ការចកលចញពីមុែងារសាធារណៈ ម្មនដូចជា ការបាត្ប់ង ់ េមផទា
វជិាជ ជីវៈ ការលុបលឈាម ុះពីរកបែណឍ  មរណៈភាព និងការចូលនិវត្ថន។៍ 

           ២.៦                                                              
                       

                បានចុុះរត្ួត្ពិនិត្យលមើលលលើការលរបើរបាេ់មស្រនថីរាជការេីុវលិ និងមស្រនថីជាប់ 
កិចចេនាននរកេួងេុខាភិបាលកាលពីកែលមសាឆ្ប ាំ២០១៧ កដលម្មនមស្រនថីរាជការេរុបចាំនួន ២៥.៨៦២នាក់ 
និងបានកាំពុងលរៀបចាំកសាងរបពន័នរគបរ់គងទិនបនយ័មស្រនថីរាជការតាមរបពន័នពត័្ម៌្មនវទិាជូនរកេួងេុខាភបិាល។ 

ទិនបន័យកដលរបមូលបានលនុះពីការចុុះរតួ្ត្ពិនិត្យលមើលលលើការលរបើរបាេ់មស្រនថីលនុះ នឹងលធវើការរត្ួត្
ពិនិត្យវភិាគល ើងវញិ មុននឹងឈានលៅដល់ការដ្ឋកឱ់្យលរបើរបាេ់ទិនបនយ័លនុះជាផលូវការលៅកបុងរបពន័នរគបរ់គង
ធនធានមនុេសតាមរបពន័នពត័្ម៌្មនវទិា។  

           ២.៧                                                            
                                           

រកេួងមុែងារសាធារណៈ បានេហការជា មយួរកេួងនរបេណីយ ៍និងទូរគមនាគមនក៍បុងការបលងកើត្
របពន័នរគបរ់គងធនធានមនុេសតាមរបពន័នពត័្ម៌្មនវទិា (HRMIS) េរម្មបរ់កេួងេុខាភិបាល លដ្ឋយកផអកលៅ
លលើទិនបនយ័ននការលរបើរបាេ់មស្រនថីរាជការ និងមស្រនថីជាបក់ិចចេនា កដលរកេួងមុែងារសាធារណៈ បានចុុះរត្ួត្
ពិនិត្យកាលពីកែលមសា ឆ្ប ាំ២០១៧ ជាមូលដ្ឋឌ ន។ ការបលងកើត្ល ើងនូវរបពន័នលនុះ                           
                               (HRMIS)                                      
េរម្មបក់ាររគបរ់គងទិនបនយ័មស្រនថរីាជការ    មស្រនថីជាបក់ិចចេនាកបុងរកបែណឍ រកេួងេុខាភិបាល លហើយ
រកេួងេុខាភបិាលម្មនេិទនិរគបរ់គង លរបើរបាេ់             លធវើបចចុបផនបភាព                
         លរកាមការរត្ួត្ពិនិត្យ និងអនុមត័្ពីរកេួងមុែងារសាធារណៈ           បលចចកលទេ   
រកេួងនរបេណីយន៍ិងទូរគមនាគមន។៍ កបុងករណីការអនុវត្ថ          លនុះទទួលបានភាពលជាគជយ័ 
                            និងពរងីកលៅដល់រគបរ់កេួងសាទ បន័      ។  



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 18 

 

           ២.៨                                  

ការបស្រញ្ហជ បលយនឌ្រ័ លៅកបុងរកបែណឍ មុែងារសាធារណៈ ម្មនការវវិឌ្ណន៍ជាវជិជម្មន កបុងលនាុះការចូល 
រមួរបេ់ស្រេថីលៅកបុងរកបែណឍ ននការលរៀបចាំលគ្នលនលោបាយយុទនសាស្រេថជាត្ិលលើកកមពេ់រេីថភាពជាអបកដឹកនាាំ
កបុងវេ័ិយមុែងារសាធារណៈនិងការលលើកកមពេ់ភាពជាត្ាំណ្តងរបេ់ស្រេថីលៅកបុងមុែត្ាំកណងលធវើលេចកថីេលរមច 
ចិត្ថកបុងវេ័ិយមុែងារសាធារណៈជាលដើម។ ជាលទនផលេរម្មបឆ់្ប ាំ២០១៧ ត្ួលលែស្រេថីលៅកបុងវេ័ិយមុែងារ 
សាធារណៈ និងកបុងមុែត្ាំកណងរគបរ់គងម្មនបងាា ញដូចតារាងខាងលរកាម៖ 

តារាងទី៣ខាងលរកាមលនុះ នឹងបងាា ញពីចាំនួននិងភាគរយស្រេថីកដលជាមស្រនថីរាជការេីុវលិលៅតាមរកេួង 
សាទ បន័នានា កបុងលនាុះម្មនចាំនួន៣១% (លេមើនឹង១២,៣៥១នាក)់ លៅថ្នប កជ់ាត្ិ និងលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិម្មន 
ចាំនួន៤៣% (លេមើនឹង ៧៤,៤១៧នាក)់។ េរុបទិនបនយ័ទូទាាំងរបលទេ េរម្មបស់្រេថីកដលជាមស្រនថីរាជការេីុវលិ 
លៅតាមរកេួងសាទ បន័ថ្នប ក់ជាត្ិនិងលរកាមជាត្ិ ម្មនចាំនួន ៤១% (លេមើនឹងចាំនួន ៨៦,៧៦៨ នាក់)។ 

តារាងទ៣ី៖ តារាងេទិត្មិស្រនថរីាជការេីុវលិជាស្រេថីេរុបលៅតាមរកេួងសាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ ិនងិថ្នប កល់រកាមជាត្ ិ

ល.រ ម្កសួង ាធា ប័ន 
ចនំួនមន្រនតរីាជការស ីវ ិ
លជាន្រសតីថ្នា ក់ជាត ិ

ចនំួនមន្រនតរីាជការ 
ស ីវលិជាន្រសតថី្នា ក់ 
លម្កាមជាត ិ

ចនំួនមន្រនតរីាជការ 
ស ីវលិជាន្រសតសីរ ប 

ចនំួនន្រសត ី ភាគរយ ចនំួនន្រសត ី ភាគរយ ចនំួនន្រសត ី ភាគរយ 
1 ទីសតីគារគណៈរដ្ាមន្រនតី 380 24% 0 0% 380 24% 
2 ម្ពះបរមរាជវងំ 71 19% 0 0% 71 19% 
3 មហានផៃ 339 18% 2,855 26% 3,194 25% 

4 ការបរលទស និងសហម្បតិបតតិការអនតរជាត ិ 187 30% 0 0% 187 30% 

5 អភិវឌ្ឍជនបទ 150 28% 251 21% 401 24% 

6 ពាណិជជកមា 351 27% 176 37% 527 29% 

7 លសដ្ាកិចច និងហរិញ្ញវតា  1,451 27% 247 38% 1,698 28% 

8 អប់រ ំយ វជន និងកីឡា 883 27% 54,511 46% 55,394 46% 

9 
ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ាសភា ម្ពឹទធសភា និង 

អធិការកិចច 
139 31% 98 29% 237 30% 

10 លរៀបចំកដ្នដ្ី នគរបូនីយកមា និងសំណង់ 172 23% 380 15% 552 17% 

11 កផនការ 287 33% 687 39% 974 37% 

12 ធមាការ និងាធសនា 88 22% 170 16% 258 18% 

13 បរាិធា ន 211 26% 139 7% 350 12% 

14 យ តតិធម៌ 166 36% 411 24% 577 27% 

15 នម្បសណីយ៏ និងទូរគមនាគមន៍ 263 34% 156 33% 419 34% 

16 ព័ត៌ម្មន 382 36% 260 44% 642 39% 

របភព៖ ទិនបន័យរបេ់រកុមការងារលយនឌ្័រននរកេួងមុែងារសាធារណៈ ចុុះនថៃទី២៦ កែមករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 19 

 

17 វបបធម៌ និងវចិិម្តសិលបៈ 534 37% 407 41% 941 39% 
18 លទសចរណ៍ 217 36% 200 37% 417 37% 
19 ស ខាភិបាលល 2,941 51% 10,365 53% 13,306 52% 

20 ការងារ និងបណត ះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 729 25% 374 25% 1,103 25% 

21 សងគមកិចច អតីតយ ទធជន នងិយ វនីតិសមបទា 314 38% 520 40% 834 39% 

22 កសិកមា រ កាា ម្បម្មញ់ និងលនាធទ 784 28% 774 19% 1,558 23% 

23 ឧសាហកមា និងសិបបកមា 142 25% 114 21% 256 23% 

24 ករ ៉និងថ្នមពល 104 21% 67 18% 171 20% 

25 ាធាររណៈការ និងដ្ឹកជញ្ជូ ន 236 16% 414 22% 650 19% 

26 កិចចការនារ ី 194 73% 666 88% 860 84% 

27 ធនារនទឹក និងឧត និយម 192 23% 67 13% 259 19% 

28 ម ខងារាធាររណៈ 154 31% 108 30% 262 31% 

29 រដ្ាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវលិ 166 24% 0 0% 166 24% 

30 អងគភាពម្បឆងំអំលពីព ករលួយ 124 30% 0 0% 124 30% 

 សរ បរមួ 12,351 31% 74,417 43% 86,768 41% 

 

លដ្ឋយក ក តារាងទី៤ខាងលរកាមលនុះ នឹងបងាា ញពីចាំនួននិងភាគរយស្រេថីកដលជាមស្រនថីរាជការេីុវលិ 
កដលម្មនមុែត្ាំកណងចបព់ីថ្នប កក់ារោិល័យរកុង រេុក ែណឍ  រហូត្ដល់ថ្នប កអ់គគនាយក និងថ្នប កល់េមើលៅតាម 
រកេួងសាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ិ និងថ្នប កល់រកាមជាត្ិម្មនចាំនួន២៤%(លេមើនឹង៧,០៤៥នាក)់ ននចាំនួនស្រេថីេរុបកដល 
ម្មនមុែត្ាំកណង(ចាំនួនេរុបលេមើនឹង ២៩,៦៩១នាក)់។ 

តារាងទ៤ី៖ តារាងេទិត្មិស្រនថរីាជការេីុវលិជាស្រេថីកដលម្មនមុែត្ាំកណងលៅតាមរកេួងសាទ បន័ 
ថ្នប កជ់ាត្ ិនងិថ្នប កល់រកាមជាត្ ិ

ល.រ ម្កសួង ាធា ប័ន 
សរ បរមួ ភាគរយ 

សរ ប ចនំួនន្រសត ី ន្រសត ី
1 ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រនតី 619 128 21% 
2 ម្ពះបរមរាជវងំ 223 37 17% 
3 មហានផៃ 2,863 819 29% 
4 ការបរលទស និងសហម្បតិបតតិការអនតរជាត ិ 294 86 29% 
5 អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 995 191 19% 
6 ពាណិជជកមា 1,220 276 23% 
7 លសដ្ាកិចច និងហរិញ្ញវតា  2,581 550 21% 
8 អប់រ ំយ វជន និងកីឡា 2,288 393 17% 
9 ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ាសភា ម្ពឹទធសភា នងិអធិការកិចច 622 148 24% 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 20 

 

10 លរៀបចំកដ្នដ្ី នគរបូនីយកមា និងសំណង់ 1,366 184 13% 
11 កផនការ 1,085 286 26% 
12 ធមាការ និងាធសនា 411 74 18% 
13 បរាិធា ន 880 129 15% 
14 យ តតិធម៌ 442 144 33% 
15 នម្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 616 173 28% 
16 ព័ត៌ម្មន 979 311 32% 
17 វបបធម៌ និងវចិិម្តសិលបៈ 988 328 33% 
18 លទសចរណ៍ 711 245 34% 
19 ស ខាភបិាលល 1,063 168 16% 
20 ការងារ និងបណត ះបណ្តត លវជិាជ ជីវៈ 1,321 274 21% 
21 សងគមកិចច អតតីយ ទធជន នងិយ វនីតិសមបទា 932 318 34% 
22 កសិកមា រ កាា ម្បម្មញ់ និងលនាធទ 2,382 464 19% 
23 ឧសាហកមា និងសិបបកមា 685 131 19% 
24 ករ ៉និងថ្នមពល 491 71 14% 
25 ាធាររណការ និងដ្ឹកជញ្ជូ ន 1,264 199 16% 
26 កិចចការនារ ី 706 612 87% 
27 ធនារនទឹក និងឧត និយម 618 66 11% 
28 ម ខងារាធាររណៈ 450 121 27% 
29 រដ្ាលលខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរស ីវលិ 459 90 20% 
30 អគគភាពម្បឆងំអំលពីព ករលួយ 137 29 21% 

សរ បរមួ 29,691 7,045   
គតិជាភាគរយ(%)   24%   

របភព៖ ទិនបន័យរបេ់រកុមការងារលយនឌ្័រននរកេួងមុែងារសាធារណៈ ចុុះនថៃទី២៦ កែមករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 

 

តារាងទី៥ខាងលរកាមលនុះ នឹងបងាា ញពីចាំនួនស្រេថីកដលកានមុ់ែត្ាំកណងរគបរ់គងលៅតាមរាជធានី លែត្ថ 
និងសាទ បន័លផសងលទៀត្ កបុងលនាុះរមួម្មនជា អភិបាល-អភបិាលរង រាជធានី លែត្ថ អភិបាល-អភបិាលរង រកុង 
រេុក ែណឍ  នាយក-នាយករង រដឌបាលសាលារកុង រេុក ែណឍ  នាយក-នាយករងទីចត្់ការ របធាន-
អនុរបធានអងគភាពលទនកមមសាលារាជធានីលែត្ថ លេមៀន  ុាំ េងាក ត្់ លៅរកម រពុះរាជអាជាញ  អាជាញ សាលា 
រកឡាបញ្ជ ី។ 

តារាងទ៥ី៖ តារាងេទិត្មិស្រនថរីាជការជាស្រេថីកដលម្មនកានមុ់ែត្ាំកណងរគបរ់គងលៅតាម 
រាជធានលីែត្ថ នងិសាទ បន័លផសងលទៀត្  

ល.រ ម ខតំកណង 
សរ បរមួ ភាគរយ 

សរ ប ចនំួនន្រសត ី ន្រសត ី
1 អភិបាលលរាជារនី លខតត 25 1 4% 
2 អភិបាលលរងរាជារនី លខតត 150 26 17% 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 អភិបាលលម្កុង ម្សុក ខណឌ  197 7 4% 
4 អភិបាលលរងម្កុង ម្សុក ខណឌ  711 185 26% 
5 នាយករដ្ាបាលលាធលាម្កុង ម្សុក ខណឌ  155 13 8% 
6 នាយករងរដ្ាបាលលាធលា ម្កុង ម្សុក ខណឌ  249 50 20% 
7 លសាៀន ឃ  ំសងាា ត់ 1646 235 14% 

8 
នាយកទីចាត់ការ ម្បារនអងគភាពលទធកមា 

ាធលារាជារនី លខតត 
148 16 11% 

9 
នាយករងទីចាត់ការ អន ម្បារនអងគភាព 

លទធកមាាធលារាជារនី លខតត 
278 60 22% 

10 លៅម្កម 265 38 14% 
11 ម្ពះរាជអាជាា  180 23 13% 
12 អាជាា ាធលា 27 2 7% 
13 ម្កឡាបញ្ជ ី 766 165 22% 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 22 

 

ការកកទរមងរ់បពន័នលបៀវត្ស រត្ូវលធវើល ើងលដ្ឋយកផអកលលើលគ្នលការណ៍េាំខាន់ៗ  រមួម្មន៖(១)ការដាំល ើង 
លបៀវត្ស រត្ូវអនុវត្ថេមរេបតាមសាទ នភាពននកាំលណើ នលេដឌកិចច និងលទនភាពរទរទងប់ានននថវកិាកបុងនយ័ធានា 
ឱ្យបាននូវេទិរភាពម្ម៉ា រកូលេដឌកិចច (២)ការធានាបាននូវេមធម ៌ ការបលងកើនផលិត្ភាពនិងរបេិទនភាពការងារ 
កបុងរដឌបាលសាធារណៈ និង(៣)ការធានាេងគត្ិភាពរវាងរកបែណឍ មស្រនថរីាជការេីុវលិនិងរកបែណឍ កងកម្មល ាំង 
របដ្ឋបអ់ាវុធ។ 

ការអនុវត្ថការងារកកទរមងរ់បពន័នលបៀវត្ស គឺម្មនការចូលរមួពីរគបភ់ាគីពាកព់ន័នរគបក់រមតិ្េាំលៅលលើក 
កមពេ់គុណភាពជីវតិ្រេ់លៅរបេ់មស្រនថរីាជការ កម្មល ាំងរបដ្ឋបអ់ាវុធ រកុមរបឹការាជធានី លែត្ថ រកងុ រេុក ែណឍ  
 ុាំ េងាក ត្ ់ លេមៀន លមភូម ិ អនុរបធានភូម ិេម្មជិកភូម ិ និងមស្រនថីជាបក់ចិចេនា រពមទាាំង អត្តី្មស្រនថីរាជការ 
េីុវលិនិងអត្ីត្យុទនជន េាំលៅឈានលៅបលរមើរបជាពលរដឌឱ្យកានក់ត្លអរបលេើរល ើង។ ជារមួ ការកកទរមង ់
លបៀវត្ស គតិ្មកដល់ឆ្ប ាំ២០១៧លនុះ គឺម្មនការដាំល ើងរបាកល់បៀវត្ស របាកត់្ាំបន ់ របាកល់សាធនន៍ិវត្ថន ៍ គួរជាទ ី
លម្មទន ដូចម្មន បងាា ញកបុងតារាងខាងលរកាម៖ 

 
តារាងទី៦៖ ការដាំល ើងត្នមលេនធេសនល៍បៀវត្សមូលដ្ឋឌ ន 

ឆ្ប ាំ 

បរោិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

េនធេសន ៍ ១.២៦០ ១.៥២០ ១.៥២០ ១.៥២០ ១.៧០០ ១.៩០០ 

 
 តារាងទី៧៖ លបៀវត្សអបផបរម្មេរម្មបម់ស្រនថរីាជការេីុវលិនងិកងកម្មល ាំងរបដ្ឋបអ់ាវុធ 

ឆ្ប ាំ 

បរោិយ 
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

វេ័ិយរដឌបាល ការទូត្  

និងបលចចកលទេ 
៣៤៤.០០០ ៤២៤.០០០ ៥៥២.៨០០ ៧០០.៥០០ ៨៥៣.៥០០ 

វេ័ិយអប់រ ាំ ៤០២.៨០០ ៥៥០.០០០ ៦៥២.៨០០ ៨០០.៥០០ ៩៥៣.៥០០ 

វេ័ិយេុខាភបិាល ៣៦០.០០០ ៥៥០.០០០ ៦៥២.៨០០ ៨០០.៥០០ ៩៥៣.៥០០ 

នគរបាលជាត្ិ ៣៧៩.៩៣០ ៤៦០.៩៣០ ៦២៨.២៧០ ៧៨៤.៧៣០ ៩៣៧.៩៧៧ 

លោធិន ៣១៥.៩៩០ ៣៩៦.៩៩០ ៥៨២.៤៣០ ៧៣៣.៧៣០ ៨៨០.៩៧៧ 

 

 

កផនរទី៤. ការករទក្មង់ក្បព័នធសបៀវត្ស និងក្បារ់ឧបត្ាមភសលើរទឹរចិត្ត 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 23 

 

 

    តារាងទី៨៖ របាកឧ់បត្ទមភរបចាំកែេរម្មបម់ស្រនថជីាបក់ចិចេនា រកមុរបកឹារគបរ់បលភទនងិមស្រនថភូីម ិ
ឆ្ប ាំ 

បរោិយ 
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

មស្រនថីជាប់កិចចេនា    

៤០០.០០០ ៥០០.០០០ 
- ជាំនួយការរដឌបាល ១២០.០០០ ១២០.០០០ ១២០.០០០ 
- ជាំនួយការបលចចកលទេ ១៤០.០០០ ១៤០.០០០ ១៤០.០០០ 
- ជាំនួយការថ្នប ក់ដឹកនាាំ ១៦០.០០០ ១៦០.០០០ ១៦០.០០០ 
- អបកបលចចកលទេជាំនាញ ២០០.០០០ ២០០.០០០ ២០០.០០០ 
របធានរកុមរបឹការាជធាន ី
លែត្ថ 

១.០០០.០០០ ១.០០០.០០០ ១.០០០.០០០ ១.០៩០.០០០ ១.២១០.០០០ 

េម្មជិករកុមរបឹកា 
រាជធាន ីលែត្ថ 

៨០០.០០០ ៨០០.០០០ ៨០០.០០០ ៨៧០.០០០ ៩៧០.០០០ 

របធានរកុមរបឹកា    
រកុង រេុក ែណឍ  

៧០០.០០០ ៧០០.០០០ ៧០០.០០០ ៨១០.០០០ ៩៣៥.០០០ 

េម្មជិករកុមរបឹកា 
រកុង រេុក ែណឍ  

៥០០.០០០ ៥០០.០០០ ៥០០.០០០ ៦៥០.០០០ ៧៥០.០០០ 

របធានរកុមរបឹកា ុាំេងាក ត្់ 
១៥០.០០០ ៣០០.០០០ 

៤០០.០០០ 
៧៥០.០០០ ៨៨០.០០០ 

ចបពី់កែកកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៥ ៥៧០.០០០ 
ជាំទប់ទ១ីនិងទី២ 
លៅេងាក ត្់រងទី១និងទី២ ១២០.០០០ ២៤០.០០០ 

៣៥០.០០០ 
៥៥០.០០០ ៦៥០.០០០ 

ចប់ពីកែកកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៥ ៤០០.០០០ 
េម្មជិករកុមរបឹកា ុាំេងាក ត្ ់

១០០.០០០ ២០០.០០០ 
៣០០.០០០ 

៤៨០.០០០ ៥៧០.០០០ 
ចបពី់កែកកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៥ ៣៥០.០០០ 
លេមៀន ុាំ-េងាក ត្ ់   ៥៦២ ៨០០ ៧១០ ៥០០  ៨៦៣ ៥០០ 
លមភូម ិ ៦០.០០០ ១២០.០០០ ១៦០.០០០ ២០០.០០០ ២២៥.០០០ 
អនុរបធានភូម ិ ៥០.០០០ ១០០.០០០ ១៤០.០០០ ១៦០.០០០ ១៨០.០០០ 
េម្មជិកភូម ិ ៤០.០០០ ៨០.០០០ ១២០.០០០ ១៤០.០០០ ១៦០.០០០ 

 

 

 តារាងទ៩ី៖ របាកត់្ាំបនេ់រម្មបម់ស្រនថរីាជការេីុវលិកបុងវេ័ិយអបរ់ ាំនងិេុខាភបិាល 

លរ បរោិយ 
ករមតិ្របាកត់្ាំបន់របចាំកែ 

មនុឆ្ប ាំ២០១៦ ចប់ពឆី្ប ាំ២០១៦ 
១ ត្ាំបន់ជួបការលាំបាក ៤០.០០០ ៨០.០០០ 
២ ត្ាំបន់ដ្ឋច់រេោលរបលភទី១ ៥០.០០០ ១០០.០០០ 
៣ ត្ាំបន់ដ្ឋច់រេោលរបលភទី២ ៦០.០០០ ១២០.០០០ 

 

តារាងទី១០៖ របបេនថេុិែេងគមអបផបរម្មរបចាំកែេរម្មបអ់ត្តី្មស្រនថរីាជការេីុវលិនងិអត្តី្យុទនជន 
ឆ្ប ាំ 

បរោិយ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

អត្ីត្មស្រនថរីាជការេីុវលិនិងអត្ីត្យុទនជន ៩០.០០០ ៣០០.០០០ ៣៦០.០០០ ៤២០.០០០ 
 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 24 

 

 
ទនធឹមនឹងលនុះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកប៏ានដាំល ើងរបាកឧ់បត្ទមភម្មតុ្ភាពជូនមស្រនថីរាជការ មស្រនថីកមមេិកា 

និងមស្រនថីជាបក់ចិចេនាជាស្រេថីកដលេរម្មលកូន និងរបាកឧ់បត្ទមភបុណយេពជូនរគួសារេព មស្រនថរីាជការ 
មស្រនថីកមមេិកា និងមស្រនថីជាបក់ចិចេនាកដលទទលួមរណភាព ដូចខាងលរកាម៖ 

- របាកឧ់បត្ទមភម្មតុ្ភាពជូនមស្រនថីរាជការ មស្រនថកីមមេិកា និងមស្រនថីជាបក់ិចចេនាជាស្រេថីកដល 
េរម្មលកូនរត្ូវបានដាំល ើងពីចាំននួ ៦០០.០០០ លរៀល លៅចាំនួន ៨០០.០០០ លរៀល 
េរម្មបក់ារេរម្មលបានកូនមយួ 

- របាកឧ់បត្ទមភលនុះ នងឹរត្ូវបលងកើនលទវគុណ ឬរត្ីគុណ ឬលរចើនជាងលនុះ ជូនមស្រនថីរាជការ មស្រនថី 
កមមេិកា និងមស្រនថីជាបក់ចិចេនាជាស្រេថីតាមចាំននួកូនកដលបានេរម្មល 

- របាកឧ់បត្ទមភបុណយជូនរគួសារេពរបេ់មស្រនថីរាជការ មស្រនថីកមមេិកា នងិមស្រនថីជាបក់ិចចេនា 
េរម្មបល់ធវើបុណយតាមរបនពណី ម្មនដូចត្លៅ៖ 

 ទទួលមរណៈភាពលដ្ឋយជមៃធឺមមតាពីចាំនួន ១.២០០.០០០ (មយួលានពីរកេន) លរៀល 
លៅចាំនួន ២.០០០.០០០ (ពីលាន) លរៀល 

 ទទួលមរណៈភាពកបុងលពលបាំលពញលបេកកមម ឬលរគ្នុះថ្នប កក់ារងារពីចាំនួន ១.៥០០.០០០ 
(មយួលានរបាាំកេន) លរៀល លៅចាំនួន ៤.០០០.០០០ (បនួលាន) លរៀល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 25 

 

    លៅកបុងការអនុវត្ថកមមវធិីជាត្កិាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ លលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការកក 
ទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ រកេួងមុែងារសាធារណៈ បានអនុវត្ថនូវយនថការេរមបេរមួលជាំរុញការអនុវត្ថ 
និងកចិចេហរបត្ិបត្ថិការជាមយួរគបភ់ាគីពាកព់ន័ន រមួម្មន៖ ទ១ី.យនថការេរមបេរមួលកបុងរកបែណឍ  លលខា 
ធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមងទ់ាាំង៣វេ័ិយ (លលខាធិការដ្ឋឌ នគណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដឌបាលសា
ធារណៈ លលខាធិការដ្ឋឌ នននគណៈកម្មម ធិការជាត្ិេរម្មបក់ារអភវិឌ្ណតាមកបបរបជាធបិលត្យយថ្នប កល់រកាមជាត្ិ 
និងអគគលលខាធិការដ្ឋឌ នគណៈកម្មម ធិការដកឹនាាំការងារកកទរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណៈ)  និងទី២. 
យនថការេរមបេរមួលកបុងរកបែណឍ នន កចិចេហរបត្ិបត្ថិការជាមយួនដគូអភវិឌ្ណ។ 

៥.១. យនតការសក្មបសក្មួលរនងុក្របខណឌ សលខាធិការដ្ឋឋ នននគណៈរម្មា ធិការករ 
ទក្មង់ទ ាំង៣ វិសយ័ 

លលខាធិការដ្ឋឌ នកាំកណទរមងទ់ាាំង៣ បានឯកភាពលលើ កផនការេកមមភាពរមួននកាំកណទរមងទ់ាាំង៣ 
ចាំនួន០៩ចាំនុច នងិបានបនថអនុវត្ថកផនការេកមមភាពរមួទាាំងលនុះ ដូចម្មនខាងលរកាម៖ 

 ពរងឹងការលបើកផឋល់លបៀវត្សនិងរបាកល់ាភការលផសងៗលទៀត្តាមធនាគ្នរឯកជន 
 លរៀបចាំរកបែណឍ  និងយនឋការអនុវត្ថទណឍ កមមចាំលពាុះការរគបរ់គងធនធានសាធារណៈ 
 កកេរមួលរចនាេមពន័នសាទ បន័ឲ្យម្មនេម្មនគត្ភិាពជាមយួនឹងរបពន័នដាំលណើ រការការងារថមីកដល
រមួម្មន៖ កផបករដឌបាលបុគគលិក ហិរញ្ដ វត្ទុ នងិបលចចកលទេទាាំងលៅថ្នប កជ់ាត្ិនិងថ្នប កល់រកាមជាត្ ិ

 រត្ួត្ពនិិត្យល ើងវញិនូវរបពន័នអធិការកចិច េវនកមម និងេវនកមមនផធកបុងនាលពលបចចុបផនបលៅរគប ់
រកេួង សាទ បន័ លដើមផធីានាេុែដុមនីយកមម  

 បលងកើនគុណភាពលលើការកសាងេមត្ទភាពនិងការបណថុ ុះបណ្តថ លទាាំងថ្នប កជ់ាត្ិ ទាាំងថ្នប កល់រកាមជាត្ ិ
 លរៀបចាំរកបែណឍ រមួននការរគបរ់គងនិងកបងកចករបាករ់ងាវ នព់ីចាំណូលមនិកមនសារលពើពននរបកប 
លដ្ឋយេមធមន៌ិងរបេិទនភាពទាាំងលៅថ្នប កជ់ាត្ិ និងថ្នប កល់រកាមជាត្ ិ

 លរៀបចាំនិងដ្ឋកឲ់្យដាំលណើ រការនូវយនថការផថល់ពត័្ម៌្មនរត្ ប ់ និងបណថឹ ងត្វា៉ា របេ់អបកលរបើរបាេ់ 
លេវាលៅតាមរកេួងសាទ បន័ និងរដឌបាលថ្នប កល់រកាមជាត្ិ 

 លរៀបចាំនិងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថរកបែណឍ វមិជឈការហិរញ្ដ វត្ទុ(លគ្នលនលោបាយេឋីពីវមិជឈការហិរញ្ដ វត្ទុ 
រយៈលពលមធយម ការអនុវត្ថការរបមូលចាំណូលតធ ល់ ឧបករណ៍វនិិលោគេរម្មបរ់ដឌបាលថ្នប ក់ 
លរកាមជាត្ិ លគ្នលការណ៍កណនាាំេឋីពីកផនការយុទនសាស្រេឋថវកិា ការលផធរធនធានម្មនភាជ ប់លកខែណឍ  
ថវកិាកមមវធិីលពញលលញនិងអងគភាពថវកិា 

 លរៀបចាំនិងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថយនថការសាទ បន័គ្នាំរទភាពជាម្មច េ់ ភាពជាអបកដឹកនាាំ ការលលើកទឹកចិត្ថ 
លលើការងារកាំកណទរមង។់ 

 

កផនរទី៥. យនតការសក្មបសក្មួល និងរិចចសហក្បតិ្បត្តិការ 
 

កផនរទី៥. យនតការសក្មបសក្មួល និងរិចចសហក្បតិ្បត្តិការ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 26 

 

៥.២.យនតការសក្មបសក្មួលរនងុក្របខណឌ ននរិចចសហក្បតិ្បត្តិការជាមួយនដ្គូ 
អភិវឌ្ឍ 

គណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ រកេួងមុែងារសាធារណៈ បានពរងងឹនិងពរងកីកិចច 
េហរបត្ិបត្ថិការជាមយួបណ្តថ នដគូអភវិឌ្ណទាាំងរកបែណឍ កបុងរបលទេ និងត្ាំបន ់កបុងលនាុះរមួម្មន៖ 

ទី១. កិចចេហរបត្បិត្ថិការអនថរជាត្ិអាលលឺម៉ាង ់ (GIZ) លរកាមកមមវធិកីាំកណទរមងវ់មិជឈការ និងរដឌបាល 
(DAR Project) កមមវធិីលនុះ លតថ ត្ជាេាំខានល់លើការផថល់លេវាសាធារណៈ និងគ្នាំរទដល់ការអនុវត្ថកមមវធិកីាំកណ
ទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ និងកាំកណទរមងេ់រម្មបក់ារអភវិឌ្ណតាមកបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិ។
លដ្ឋយក កេរម្មប់ការគ្នាំរទដល់ការអនុវត្ថកមមវធិីកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ គឺបានជួយ លរៀបចាំលគ្នល
ការណ៍កណនាាំេថីពីការផថល់លេវាសាធារណៈលៅរដឌបាលថ្នប កល់រកាមជាត្ិ (Public Service Guideline for 
Sub-National Administration) និងការងារលរៀបចាំដ្ឋកឲ់្យអនុវត្ថសាកលផងននរបពន័នរគបរ់គងគុណផលកបុង
រេុកលម្មងឫេស ីនិងរកុងបាត្ដ់ាំបង លែត្ថបាត្ដ់ាំបង។  

ទី២. ធនាគ្នរពិភពលលាក (World Bank) បានជួយ គ្នាំរទកផបកបលចចកលទេកបុងការលរៀបចាំចាបេ់ថីពី 
“ការផថល់លេវាសាធារណៈ” លដ្ឋយក ក អងគការត្ម្មល ភាពកមពុជា បានជួយ គ្នាំរទកផបកហិរញ្ដ វត្ទុកបុងការលរៀបចាំ 
បលងកើត្រចកទាវ រលអ ិចរត្នូិក (Website of Public Service Gateway)។ 

ទី៣. រកេួងមុែងារសាធារណៈ និងសាលាភូមនិធរដឌបាល បានេហការជាមយួវទិាសាទ នបណថុ ុះ 
បណ្តថ លមស្រនថីរាជការននរបលទេេិងាបុរ ី និងមូលនិធិអនថរជាត្Tិemasek កបុងការលរៀបចាំកមមវធិបីណថុ ុះបណ្តថ ល
េរម្មបម់ស្រនថជីានែ់ពេ់ លៅសាលាភូមនិធរដឌបាល និងលៅរបលទេេិងាបុរ។ី 

ទី៤. ទីភាប កង់ារេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ជិប៉ាុន(JICA) បានជួយ គ្នាំរទលលើការបណថុ ុះបណ្តថ លេមត្ទ 
ភាពមស្រនថីរាជការននរកេួងមុែងារសាធារណៈ លដ្ឋយផថល់ការបណថុ ុះបណ្តថ ល និងទេសនកចិចេិកាតធ ល់លៅ 
របលទេជប៉ាុន ពាកព់ន័នលៅនឹងការលរៀបចាំលគ្នលនលោបាយលបៀវត្ស។ 

ទី៥. អងគការកចិចេហរបត្បិត្ថិការលេដឌកចិចនងិអភវិឌ្ណ (OECD) លរកាមគលរម្មងេថីពីការរកល ក 
លមើលការផថួចលផថើមគាំនិត្របេ់រដ្ឋឌ ភបិាលននរបលទេកបុងត្ាំបនអ់ាេីុអាលគបយ ៍ បានេហការជាមយួរកេួងមុែងារ
សាធារណៈ កបុងការរបមូលពត័្ម៌្មន តាមរយៈការបាំលពញករមងេាំណួរននការអលងកត្រសាវរជាវលលើរបធានបទ
ចាំនួន៣រមួម្មន៖ (១)ការបលងកើត្េូចនាករលដើមផគី្នាំរទដល់ការលរបើរបាេ់បលចចកវទិាពត័្ម៌្មនវទិាកបុងវេ័ិយសា 
ធារណៈ (២)រដ្ឋឌ ភបិាលលបើកចាំហរ និងលបើកចាំហរទិនបនយ័េរម្មបរ់បលទេកបុងត្ាំបនអ់ាេីុអាលគបយ ៍ និង(៣) 
យុទនសាស្រេថននការរគបរ់គងធនធានមនុេសលៅកបុងរដឌបាលថ្នប កជ់ាត្ិ។ 

ទី៦. អគគលលខាធិការអាសា៊ា នបានគ្នាំរទនូវការអនុវត្ថគលរម្មង ASEAN Public Service Guideline   
  ៧.                                                        បចចុបផនប

ភាព             ពត័្ម៌្មនលេវាសាធារណៈរបេ់រកេួង សាទ បន័ លៅកបុងករមងពត័្ម៌្មនលេវាសាធារណៈ 
និង          កបុងកមមវធិកីារផថល់ពត័្ម៌្មនលេវាសាធារណៈ តាមទូរេ័ពធសាម ត្ហវូន (Public Service 
Mobile Application)។ ពត័្ម៌្មន កដលរត្ូវបានលធវើបចចុបផនបភាព រមួម្មន ពត័្ម៌្មនអាំពីេថងដ់្ឋលេវាសាធារណៈ 
(ត្នមល រយៈលពល ននការទទួលយកលេវា  និងឯកសារត្រមូវ រពមទាាំងមលធាបាយននទាំនាកទ់ាំនង និងផថល់
ពត័្ម៌្មនរត្ ប ់និងបណថឹ ងត្វា៉ា ។ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 27 

 

 កបុងការជាំរុញអនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ ឱ្យបានលជាគ 
ជយ័តាមការរ ាំពឹងទុក រកេួងមុែងារសាធារណៈ និងលលខាធិការដ្ឋឌ នគណៈកម្មម ធកិារកកទរមងរ់ដឌបាល 
សាធារណៈ បានលរៀបចាំបលងកើត្ឱ្យម្មនរកុមការងារកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈលៅតាមរកេួង សាទ បន័ 
ថ្នប កជ់ាត្ិ និងរកមុការងារកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈថ្នប កល់រកាមជាត្ិលៅទូទាាំង២៥ រាជធានី លែត្ថ នងិ 
ដ្ឋកឱ់្យដាំលណើ រការយនថការតាមដ្ឋនរត្តួ្ពនិិត្យនងិវាយត្នមល នងិរបពន័នរាយការណ៍ រពមទាាំងលរៀបចាំវគគ 
បណថុ ុះបណ្តថ លដល់មស្រនថីបលងាគ លេថីពីរបពន័នតាមដ្ឋនរត្ួត្ពនិិត្យ និងវាយត្នមលការអនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណ 
ទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈដល់រកុមការងារកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈលៅតាមរកេួងសាទ បន័ និងលៅតាម 
រាជធានី លែត្ថ។ 

  

 ការអនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈកបុងឆ្ប ាំ២០១៧លនុះ យនថការននការតាម 
ដ្ឋនរត្ួត្ពនិិត្យនិងវាយត្នមលការអនុវត្ថការងារ គឺលធវើល ើងតាមរយៈេិកាខ សាលាចាំនួន០៦លលើក លតថ ត្លៅ 
លលើការរត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ណនភាពននការអនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 
កបុងលនាុះថ្នប កជ់ាត្ចិាំនួន០១លលើក (រាជធានភីបាំលពញ) និងថ្នប កត់្ាំបនច់ាំនួន០៥លលើក (កដលលធវើល ើងលៅទីតាាំង 
ននលែត្ថឧត្ថរម្មនជយ័ នប៉ាលិន េធឹងករត្ង កាំពត្ និងកាំពងច់ម លហើយការលរៀបចាំេិកាខ សាលាថ្នប កត់្ាំបនម់យួ 
លលើកម្មនការចូលរមួ០៥ រាជធានី លែត្ថ) លដ្ឋយម្មនការចូលរមួពីរគបរ់កេួង សាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ិ នងិរាជធាន ី
លែត្ថ រកងុ រេុក ែណឍ ។ េម្មេភាពចូលរមួ រមួម្មន៖ រដឌលលខាធិការ អនុរដឌលលខាធិការ អគគនាយក 

 

កផនរទី៦. យនតការអនុវត្ត តាមដ្ឋនក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមៃ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 28 

 

អគគលលខាធិការ អគ្នគ ធិការ អគគនាយករង អគគលលខាធិការរង អគ្នគ ធិការរង របធាននាយកដ្ឋឌ ន អនុរបធាន 
នាយកដ្ឋឌ ន(ថ្នប កជ់ាត្ិ) លដ្ឋយក កលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិ េម្មេភាពចូលរមួ រមួម្មន៖ អភបិាលននគណៈ 
អភបិាលលែត្ថ អភបិាលរងរាជធានី លែត្ថ រកុមរបកឹារាជធានី លែត្ថ អភបិាល អភបិាលរងរកងុ រេុក ែណឍ  
និងមនធីរជាំនាញ អងគភាពចាំណុុះរាជធានី លែត្ថ េរុប ១៥៥០ រូប។ 

 ជាមយួគ្នប លនុះកដរ រកុមការងារកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈតាមរកេួង សាទ បន័ថ្នប ក់ជាត្ិ និងរាជ 
ធាន ី លែត្ថ បានអនុវត្ថនូវយនថការតាមរបពន័នរាយការណ៍ពីវឌ្ណនភាពការងារកដលបានអនុវត្ថកនលង (កបុងឆ្ប ាំ 
២០១៥-២០១៦-២០១៧) លផញើមកលលខាធិការដ្ឋឌ ន គ.ក.រ រកេួងមុែងារសាធារណៈ លដើមផបូីកេរុប។  

 គិត្រត្ឹមកែមនីា ឆ្ប ាំ២០១៨លនុះ របាយការណ៍វឌ្ណនភាពេថីពីការអនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណទរមង ់
រដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ កដលលលខាធិការដ្ឋឌ នគ.ក.រ ទទួលបានពីរកុមការងារកកទរមងរ់ដឌបាល 
សាធារណៈតាមរកេួងសាទ បន័បានរត្ឹមចាំនួន១២រកេួងសាទ បន័ (១.រកេួងវបផធម៌ និងវចិិរត្េិលផុះ 
២.រកេួងធនធានទឹកនិងឧតុ្និយម ៣.រកេួងការងារនិងបណថុ ុះបណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ៤.រកេួងការបរលទេ 
និងេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិ ៥.រកេួងេុខាភិបាល ៦.រកេួងនរបេណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍ ៧.រកេួង 
អភវិឌ្ណជនបទ ៨.រកេួងបរសិាទ ន ៩.ទីេថីការគណៈរដឌមស្រនថី ១០.រកេួងលទេចរណ៍ ១១.រកេួងសាធា 
រណការនិងដឹកជញ្ជូ ន និង១២.រកេួងមហានផធ)។ លដ្ឋយក ករកុមការងារតាមរាជធានី លែត្ថ បានបញ្ជូ ន 
របាយការណ៍វឌ្ណនភាពមករត្ឹមកត្០៦លែត្ថកត្ប៉ាុលណ្តត ុះ (១.លែត្ថរពុះេីហនុ ២.លែត្ថកណ្តថ ល ៣.លែត្ថ 
មណឍ លគិរ ី ៤.លែត្ថតាកកវ ៥.លែត្ថលពាធិសាត្ ់ ៦.លែត្ថកាំពងឆ់្ប ាំង)។ ជាលទនផលននរបាយការណ៍កដល 
បានលផញើមក គឺលៅម្មនចាំនុចែវុះខាត្មយួចាំនួនកដលទាមទារឱ្យម្មនការបាំលពញបកនទម ឬបាំភលបឺកនទមលដើមផឱី្យ 
ម្មនលកខណៈចាេ់លាេ់ និងអាចវាេ់កវងបាន។ 

លដើមផលីលើកកមពេ់គុណភាពនងិរបេិទនភាព ននការតាមដ្ឋនរត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នមលការអនុវត្ថ 
កមមវធិីជាត្កិាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ លលខាធិការដ្ឋឌ នគ.ក.រ និងអគគនាយកដ្ឋឌ នលគ្នលនលោបាយ 
មុែងារសាធារណៈ រកេួងមុែងារសាធារណៈ 
បានលរៀបចាំវគគបណថុ ុះបណ្តថ លេថីពីរបពន័នតាម
ដ្ឋនរត្តួ្ពនិតិ្យ នងិវាយត្នមលការអនុវត្ថកមមវធិ ី
ជាត្កិាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ២០១៥-
២០១៨ កបុងលគ្នលបាំណងផថល់នូវពុទនិដល់មស្រនថ ី
បលងាគ លននរកុមការងារកកទរមងរ់ដឌបាលសា
ធារណៈលៅថ្នប កជ់ាត្ិ និងលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិ 
លដើមផបីានយល់ដឹងអាំពី៖ (១)ទេសនទាននន 
ការអនុវត្ថនូវរបពន័នតាមដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យ និង 
វាយត្នមល (២)ការតាមដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយ 
ត្នមលលដ្ឋយកផអកលៅលលើេូចនាករលគ្នលេមទិនិ
កមមលធៀបលៅនងឹវឌ្ណនភាពការងារ (៣)ដាំលណើ រ ទលនលបាសាក២់, នថៃទី២៧-២៨ កែកកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 29 

 

ការកបុងការលរៀបចាំរបមូលនិងវភិាគទិនបនយ័ រពមទាាំងការ 
បញ្ចូលទិនបនយ័លៅកបុងរបាយការណ៍លៅតាមទរមងរ់បាយ 
ការណ៍នីមយួ កៗដលបានកាំណត្ក់បុងឯកសារលគ្នលការណ៍ 
កណនាាំ (៤)រកបែណឍ លទនផលកដលជាឧបករណ៍េរម្មប ់
តាមដ្ឋនរត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ណនភាពការអនុវត្ថការងារ លដ្ឋយ 
កបុងលនាុះរមួម្មន៖ ការកាំណត្េូ់ចនាករលផធៀងតធ ត្់ របលភទ 
ននេូចនាករកាំណត្ន់ិយមនយ័េូចនាករ និងអបកទទួល 
ែុេរត្ូវជាលដើម (៥)ការលរៀបចាំដ្ឋកល់ចញរបាយការណ៍ 
វឌ្ណនភាពការងារជារបចាំរត្ីម្មេ ឆម្មេ និងឆ្ប ាំ លដើមផ ី
រាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋឌ ភបិាល (៦)េាំលៅចូលរមួការជាំរុញ 
ការតាមដ្ឋនរត្ួត្ពនិិត្យ នងិវាយត្នមលការអនុវត្ថកមមវធិ ី
ជាត្ិកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈកបុងកដនេមត្ទកិចចរបេ់ 
ែលួនឱ្យកាន់កត្របលេើរ (៧)ចូលរួមេរមបេរមលួ និង 
ផថល់នូវរបាយការណ៍េមទិនិកមមលធៀបលៅនងឹេូចនាករ 

លគ្នលេមទិនិកមមទាាំង៩កដលបានកាំណត្ក់បុងកមមវធិីជាត្ិ 
កាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ ។ 

ការបណថុ ុះបណ្តថ លលនុះ បានបណថុ ុះបណថុ ុះដល់រកុមការងារកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈមកព ី
២៩រកេួងសាទ បន័ថ្នប កជ់ាត្ិ កបុងលនាុះេម្មេភាពចូលរមួ េរុបចាំនួន១០០នាក។់ លដ្ឋយក ក រកុមការ 
ងារកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈលៅតាមរាជធាន ីលែត្ថ ម្មនចាំនួន១២លែត្ថ ដូចជា៖លែត្ថសាវ យលរៀង នរពកវង 
លពាធិ៍សាត្ ់កាំពងឆ់្ប ាំង ត្ផូង មុ ាំ កាំពងច់ម លេៀមរាប កាំពងធ់ាំ កាំពត្ រពុះេីហនុ បាត្ដ់ាំបង បនាធ យម្មនជយ័ 
កបុងលនាុះម្មនេម្មេភាពចូលរមួ រមួម្មន៖ អភបិាល-អភបិាលរងលែត្ថ នាយក-នាយករងរដឌបាលសាលា 
លែត្ថ នាយក-នាយករងទីចត្ធ់នធានមនុេស របធាន-អនុរបធានមនធរីជាំនាញ អភបិាល-អភបិាលរង រកុង 
រេុក នាយក-នាយករងរដឌបាល រកុង រេុក និងមស្រនថីជាំនាញ េរុបចាំនួន ៦០០ នាក។់ 

 
 
 

 
  

លែត្ថរពុះេីហនុ, នថៃទី១២ កែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ទលនលបាសាក២់, នថៃទី២៧-២៨ កែកកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

លែត្ថលេៀមរាប, នថៃទី៣០ កែវចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 30 

 

 

លៅកបុងអនុវត្ថការងារកកទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ តាមរយៈេិកាខ សាលាថ្នប កជ់ាត្ិនិងថ្នប កត់្ាំបន ់
េថីពីការរត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ណនភាពននការអនុវត្ថកមមវធិជីាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ ការបណថុ ុះបណ្តថ ល 
កិចចរបជុាំ ការអលងកត្លលើការអនុវត្ថជាកក់េថង កបុងរយៈលពលកនលងមកលនុះ គឺម្មនជបួរបទុះនូវបញ្ហា របឈម 
មយួចាំនួនកដលទាមទារឱ្យម្មនការចូលរមួ កេវងយល់ទាាំងអេ់គ្នប  កបុងលនាុះរមួម្មន៖ 

(១) ការផសពវផាយកមមវធិីជាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈលៅម្មនករមតិ្លៅថ្នប កល់រកាមជាត្ិ 
លហើយកល៏ៅម្មនកងវុះខាត្នូវការលលើកទឹកចិត្ថេរម្មបក់ារអនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ។ 
ទនធឹមនឹងលនុះ បញ្ហា ធនធានមនុេស ថវកិា និងកងវុះខាត្នូវបទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថេរម្មបជ់ាំរុញនិងគ្នាំរទដល់ការ 
អនុវត្ថកមមវធិីជាត្ិកាំកណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈលៅម្មនករមតិ្។ លដ្ឋយក ក ការចូលរមួនិងការេហ 
ការរវាងអងគភាពនិងអងគភាព សាទ បន័នងិសាទ បន័ និងនដគូអភវិឌ្ណលៅលចទជាបញ្ហា លៅល ើយ។ 

(២) េមត្ទភាពសាទ បន័និងធនធានមនុេសរបេ់រកេួង សាទ បន័ លៅមនិទានអ់ាចលឆលើយត្បបាន
លពញលលញលៅនឹងលេចកថីរត្ូវការននការអនុវត្ថលគ្នលនលោបាយរបេ់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ជាកក់េថងដូចជា៖ 
ការលរៀបចាំការពពិណ៌នាមុែត្ាំកណង លហើយការលរៀបចាំនូវគាំរូការពពិណ៌នាមុែត្ាំកណង គឺម្មនរត្ឹមកត្ករមតិ្ 
រគបរ់គងប៉ាុលណ្តត ុះ លដ្ឋយក កករមតិ្បលចចកលទេវជិាជ ជីវៈ លៅមនិទានប់ានលរៀបចាំលៅល ើយលទ លហើយកល៍ៅ 
ពុាំទានម់្មនសាទ បន័ណ្តមយួកាំណត្ថ់្នការពិពណ៌នាមុែត្ាំកណងកដលលរៀបចាំល ើងលនាុះរត្ឹមរត្ូវឬោ៉ា ងលនាុះ
លទ។ ទនធមឹនឹងលនុះ ការលរៀបចាំការពពិណ៌នាមុែត្ាំកណងេរម្មបមុ់ែត្ាំកណងវជិាជ ជវីៈ កល៏ៅម្មនកងវុះខាត្ 
េមត្ទភាពលៅកបុងការលរៀបចាំអនុវត្ថផងកដរ។ 

(៣) ការកសាងេមត្ទភាពមស្រនថរីាជការេីុវលិកបុងរកបែណឍ រាជរដ្ឋឌ ភបិាល មនិទានម់្មនលកខណៈ 
ជារបពន័ន នងិមនិទានម់្មនរបេិទនភាពលឆលើយត្បលៅនឹងការវវិឌ្ណរបេ់រដឌបាលសាធារណៈ។ 

(៤) ការវភិាគមុែងាររបេ់រកេួង សាទ បន័ អងគភាព  និងរ ាំហូរការងារកបុងរកេួង សាទ បន័សាមនីិង
អនថររកេួង សាទ បន័ េរម្មបរ់បលភទលេវានីមយួៗមនិទានក់ាំណត្ប់ានចាេ់លាេ់ និងកកលមអឱ្យម្មន
របេិទនភាពែពេ់លៅល ើយ។ លដ្ឋយក ក នីត្ិវធិីននការលរបើរបាេ់ថវកិាមនិទានល់ឆលើយត្បទានល់ពលលវលាលៅ 
នឹងត្រមូវការននការអនុវត្ថេកមមភាពកបុងកផនការកដលបានកាំណត្។់ 

(៥) ការផារភាជ ប់កផបកសាទ ប័ន និងេកមមភាពកកទរមង់ទាាំងឡាយកបុងរកបែណឍ រាជរដ្ឋឌ ភិ
បាលលៅមិនទាន់អនុវត្ថឱ្យបានលពញលលញនិងម្មនរបេិទនភាព។ 

(៦) ការលធវើទាំលនើបកមមរដឌបាលសាធារណៈនិងការលលើកកមពេ់ គុណភាពលេវាសាធារណៈតាម
រយៈ ការលរបើរបាេ់របពន័នបលចចកវទិាពត័្ម៌្មនវទិា (ICT) លៅម្មនករមតិ្លៅល ើយ។ ជាមយួគ្នប លនុះផងកដរ 
ការរគបរ់គងធនធាមនុេសតាមរបពន័នពត័្ម៌្មនវទិាលៅកត្មនិទានប់ានលធវើវេិហមជណការ ឬវមិជណការកបុងការ 
រគបរ់គង។ 

 

កផនរទី៧. បញ្ហា ក្បឈមសៅរនងុការអនុវត្ត  



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 31 

 

ការអនុវត្ថការងារកាំកណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈជាំហានបនថលទៀត្ រត្ូវកាំណត្់នូវការងារកដល 
ជាយុទនសាស្រេថេរម្មប់ឈានលៅេលរមចបាននូវលគ្នលបាំណងរូម កបុងលនាុះរត្ូវលតថ ត្លៅលលើ៖ 

១.ការកកលមអគុណភាពលេវាសាធារណៈ គឺរតូ្វលរៀបចាំដ្ឋកល់ចញនូវចាបេ់ថីពីការផថល់លេវា 
សាធារណៈនិងលិែិត្បទដ្ឋឌ ននិងនីត្ិវធិីពាកព់ន័នេរម្មបអ់នុវត្ថចាបល់នុះ។ ទនធឹមនឹងលនុះ ក៏រតូ្វលរៀបចាំនងឹ 
ដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថនូវអនុវត្ថេថីពីការវាយត្នមលនិងផថល់រងាវ នអ់ងគភាពផថល់លេវាសាធារណៈគាំរូឬលឆបើម។ ជាមយួគ្នប លនុះ 
ការលរៀបចាំ និងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ថនូវការអនុវត្ថរចកព័ត្៌ម្មនននការផថល់លេវាសាធារណៈ (Public Service 
Gateway) និងមជឈមណឍ លផថល់ពត័្ម៌្មនតាមទូរេ័ពធ (Calling center) គឺជាកិចចការេាំខានក់បុងការលលើក 
កមពេ់គុណភាពពត័្ម៌្មនននការផថល់លេវាសាធារណៈ។ 

២.ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ណធនធានមនុេស និងសាទ ប័ន លៅកបុងការពរងឹងការរគប់រគង និង 
អភិវឌ្ណធនធានមនុេស និងសាទ ប័ន គឺចាំបាច់រតូ្វអនុវត្ថនូវកិចចការងារមួយចាំនួន ដូចត្លៅ៖ 

- លរៀបចាំអងគវជិាជ ជីវៈរបេ់មស្រនថីរាជការនិងលរៀបចាំការពិពណ៌័នាមុែត្ាំកណងកបុងមុែងារសាធារណៈ
រពមទាាំងកកេរមួលលិែិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថពាកព់ន័ននឹងវេ័ិយមុែងារសាធារណៈ លដើមផតី្រមង ់
ទិេលៅលៅរកការរគបរ់គងធនធានមនុេសកផអកលលើគុណផលនិងផលិត្ភាព របាករ់ងាវ នេ់មទិនកមម 
ការលរជើេលរ ើេកផអកតាមត្រមូវការជាកក់េថង ការពិពណ៌នាមុែត្ាំកណង កញ្ចបថ់វកិាកដលផថល់ 
ឱ្យរកេួងសាទ បន័ នងិការកត្ងតាាំងរេបតាមការពិពណ៌នាមុែត្ាំកណងជាលដើម េរម្មបម់ស្រនថី 
រាជការលៅថ្នប កជ់ាត្ិនិងលៅថ្នប កល់រកាមជាត្ ិ

- លរៀបចាំ និងដ្ឋកឱ់្យអនុវត្ថអនុរកឹត្យេថីពីរបពន័នរគបរ់គងគុណផល 
- លរៀបចាំនិងដ្ឋកល់ចញនូវរពុះរាជរកឹត្យេថីពីលគ្នលការណ៍រមួននការរគបរ់គងធនធានមនុេសកបុង 
រដឌបាលសាធារណៈកមពុជា 

- វមិជឈការរបពន័នរគបរ់គងធនធានមនុេសតាមរបពន័នពត័្ម៌្មនវទិាលដ្ឋយបញ្ចប ់និងលផធរគលរម្មង 
នាាំមុែដល់រកេួងេុខាភបិាលមុននឹងបនថលៅរកេួងសាទ បន័ដនទលទៀត្ កបុងទិេលៅលធវើទាំលនើប 
កមមវេ័ិយមុែងារសាធារណៈ លដើមផធីានារបេិទនភាព ផលិត្ភាព នងិគុណភាពននការផថល់ 
លេវាសាធារណៈជូនមស្រនថីរាជការ 

- បលងកើនចាំនួនមស្រនថីរាជការេីុវលិជាស្រេថីនិងស្រេថីកបុងមុែត្ាំកណងរគប់រគងលដើមផធីានាបលងកើនការ 
ចូលរមួរបេ់ស្រេថីកបុងត្ួនាទីលធវើលេចកថីេលរមច 

- បនថពរងឹង នងិពរងីកការបណថុ ុះបណ្តថ លជារបពន័នដល់មុែត្ាំកណងដនទលទៀត្ នងិមស្រនថីរកប 
ែណឍ ថមីកបុងវេ័ិយមុែងារសាធារណៈ។  

៣.ការកកទរមង់របព័ននលបៀវត្ស រត្ូវបនថលរៀបចាំការដាំល ើងលបៀវត្សជូនមស្រនថរីាជការ កងកម្មល ាំង 
របដ្ឋបអ់ាវុធនងិលរៀបចាំនូវឯកសារលគ្នលនលោបាយលបៀវត្សកបុងវេ័ិយសាធារណៈឆ្ប ាំ២០១៩-២០២៣ កបុង 

 

កផនរទី៨. ទិសសៅការងារជាយទុធសាស្រសត 
 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មា ធិការកកទម្មង់រដ្ាបាលលាធាររណៈ 32 

 

លគ្នលលៅបលងកើនរបាកល់បៀវត្ស និងរបាកឧ់បត្ទមភលផសងៗជូនដល់មស្រនថរីាជការ លដើមផបីលងកើនគុណភាព ផលិត្ភាព 
ទិនបផល នងិគុណផលបាំលពញការងាររបេ់មស្រនថីម្មប ក់ៗ  និងអងគភាពផថល់លេវាសាធារណៈ។  

៤.បនថពរងឹង និងពរងីកកិចចេហរបតិ្បត្ថិការ ពរីគបភ់ាគីពាកព់ន័នទាាំងអេ់ ជាពិលេេយនថការ 
េរមបេរមួលកផបកបលចចកលទេននអគគលលខាធិការដ្ឋឌ នកាំកណទរមងទ់ាាំងប ី (PFM, D&D និង PAR) កបុង 
លគ្នលលៅជាំរុញ និងលលើកកមពេ់ការចូលរមួរគបភ់ាគីពាកព់ន័នកបុងការអនុវត្ថកមមវធិីជាត្កិាំកណទរមងរ់ដឌបាល 
សាធារណៈ។ 

៥.បនថជាំរុញការអនុវត្ថ ការតាមដ្ឋនរត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលការអនុវត្ថកមមវធីិជាតិ្កាំកណទរមង ់
រដឌបាលសាធារណៈ េាំលៅឈានលៅកកលមអគុណភាពនិងរបេិទនភាពននការផថល់លេវាសាធារណៈ កដូ៏ច 
ជាការពរងឹងការរគបរ់គង និងអភវិឌ្ណធនធានមនុេស និងសាទ បន័ ជាលដើម ។ 

៦.បលងកើនេកមមភាពផសពវផាយ និងបណថុ ុះបណ្តថ លជាំនាញដល់មស្រនថីរាជការថ្នប កជ់ាតិ្ និងថ្នប ក ់
លរកាមជាតិ្ អាំពីលិែិត្បទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្ថពាកព់ន័ននឹងការងារកកទរមងមុ់ែងារសាធារណៈ នងិរដឌបាលសា 
ធារណៈ។ 
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